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Abstrakt 
 

Den här undersökningen handlar om maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i en 

svensk partiledardebatt från år 2015. Syftet med undersökningen är att se hur män och 

kvinnor konstruerar makt i en partiledardebatt och om deltagarna har samma förutsättningar, 

oavsett könstillhörighet. Metoden som används är en samtalsanalys som utförts på en tv-sänd 

partiledardebatt från år 2015. Denna debatt är också materialet som ligger till grund för den 

här undersökningen. Stor betydelse för undersökningen har tidigare forskning av Kirsten 

Gomard (1991, 2001) använts, Gomard har gjort liknande undersökningar som denna. 

Gällande maktperspektivet används Berit Ås fem härskartekniker, osynliggörande, 

förlöjligande, undanhållande av information, skuld- och skambeläggande och 

dubbelbestraffning. 

Resultatet av undersökningen visar att kvinnor har lika mycket makt och utrymme i 

debatten som männen har. Den härskarteknik som är mest vanligt förekommande i den här 

debatten är osynliggörande, men också de fyra andra teknikerna förekommer. Slutsatsen av 

undersökningen är att kvinnor inte är underlägsna männen i en partiledardebatt, något som 

Gomard (2001) menade på.  
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1. Inledning 
 

Yrket politiker har sedan länge varit en mansdominerad arena. På senare år har dock kvinnor 

blivit mer accepterade inom yrket och på grund av det här är det intressant att undersöka 

maktspelet mellan de båda könen. Statistiken över män och kvinnor i riksdagen visar att år 

2014 bestod riksdagen av 43,6 % kvinnor och 56,4 % män. Går vi tillbaka i tiden till år 1973 

har det skett en enorm förändring av könsfördelningen i riksdagen. År 1973 bestod riksdagen 

endast av 21,1 % kvinnor (www.scb.se). Trots den stadiga ökningen av kvinnor i riksdagen så 

protesterade en majoritet av de kvinnliga riksdagsledamöterna år 2003. Kvinnorna ansåg att 

de inte fick gehör för sina synpunkter i riksdagsutskotten samt att männen tog för stort 

utrymme och lyssnade för dåligt på vad de hade att säga (Einarsson 2009:186).  

En av forskarna som jag tagit hjälp av för att utföra den här undersökningen är Kirsten 

Gomard. Gomard har publicerat två stycken undersökningar som handlar om maktspelet 

mellan män och kvinnor i en tv-sänd, politisk debatt (1991 & 2001). Då den senaste 

forskningen är drygt femton år gammal är det intressant att se om forskarens resultat 

fortfarande är aktuellt, eller om det skett någon förändring under den här tiden.  Då vi ständigt 

strävar mot ett mer jämställt samhälle är det givande att undersöka om en partiledardebatt är 

demokratisk och jämställd. 

  

1.1 Syfte  
 

Jag kommer att undersöka en svensk partiledardebatt, undersökningen har genomförts med 

hjälp av metoden samtalsanalys (se avsnitt 4.1). Med den här undersökningen vill jag belysa 

de tekniker som politiker använder för att konstruera makt i en debatt. En annan aspekt som 

jag också vill undersöka är om de klassiska stereotyperna fortfarande existerar år 2015. De 

stereotyper som jag syftar på, och som har funnits under en längre tid, innebär att kvinnor är 

underlägsna män, speciellt i sammanhang som dessa där det handlar om makt. Detta kan visa 

sig i en debatt genom att kvinnorna får mindre utrymme och att de blir nedvärderade av sina 

manliga kollegor (Gomard 1991). 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur manliga och kvinnliga politiker agerar i en 

svensk partiledardebatt. Undersökningen kommer inrikta sig på om män och kvinnor har 

samma förutsättningar i debatten och på vilket sätt deltagarna konstruerar makt med hjälp av 

de fem olika härskarteknikerna som forskaren Berit Ås har arbetat fram.  
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Den här undersökningen är delvis baserad på Kirsten Gomards två undersökningar (1991, 

2001). Forskarens teori är att kvinnor i den politiska debatten utgår från ett underläge där de 

ständigt måste hävda sig för att känna sig jämlika de manliga politikerna. Gomard menar att 

det inte alls är jämställt då kvinnor får mindre utrymme, blir avbrutna oftare samt står lägre i 

hierarkin än vad män gör.  

Min hypotes är att Gomards teorier angående danska politiker i en debatt inte stämmer 

överens med de svenska politikerna i en svensk partiledardebatt från år 2015. Jag tror att vi 

kommit så pass långt i jämställdhetsutvecklingen att det inte längre görs skillnad på om du är 

en manlig eller kvinnlig politiker. Jag tror dock att det konstrueras en hel del makt, makt som 

ibland inte läggs märke till utan vidare eftertanke.  

 

Frågeställningarna är följande:  

 
• Får män och kvinnor lika mycket samtalstid i debatten?  

• Vilka härskartekniker (osynliggörande, skuld- och skambeläggande, förlöjligande, 

undanhållande av information och dubbelbestraffning) används och hur påverkar 

dessa debatten?  

• Vem avbryts respektive avbryter de andra deltagarna mest?  
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Kvinnor och män i debatten 
 
Stor betydelse för min undersökning har forskning som genomförts av en dansk forskare, 

Kirsten Gomard (2001). Gomards forskning berör elva partier där varje parti hade en debatt. 

Deltagarna i debatterna är tre stycken representanter för varje parti samt ett antal journalister 

som ställer frågor till dem. Debatterna pågick under cirka 33 minuter, dessa sändes sedan på 

dansk television. Gomard undersöker om kvinnor och män får samma utrymme i de olika 

debatterna och om det finns några skillnader mellan de manliga och kvinnliga politikernas sätt 

att debattera. Gomards undersökning är en typ av samtalsanalys och kritisk diskursanalys.  

Det Gomard tittar på i undersökningen är taltid samt om de andra deltagarna använder sig 

av uppbackningar och simultanstöd. Hon undersöker även förhållandet mellan politikerna och 

de journalister som ställer frågor till partiet, hur ofta de manliga respektive kvinnliga 

politikerna blir tilltalade. Slutligen undersöker forskaren även avbrott och överlappning av tal.  

Undersökningens resultat visar att de kvinnliga politikerna i debatterna får mindre taltid 

(Gomard 2001:84). De kvinnliga panelledarna fick färre inbjudningar till samtal än vad de 

manliga panelledarna fick. Även ordföranden i debatten fördelade ordet ojämnt då kvinnorna 

fick det mer sällan än männen. Denna ojämna fördelning berörde också de amatörpolitiker 

som deltog i debatten (Gomard 2001:89). Trots det fick i slutändan de manliga 

amatörpolitikerna mer uppmärksamhet än kvinnorna av ordföranden. Ordföranden i debatten 

ignorerade också två kvinnliga deltagare, vilket inte sker med någon av de manliga 

deltagarna.   

Gomard menar att de kvinnliga deltagarna var välkomna in i den politiska arenan på lika 

villkor som männen, men att arbetsförhållandena i debatten inte är detsamma för de 

respektive könen. I den stressfulla situationen som en tv-sänd, politisk debatt innebär är det 

underliggande att kvinnorna bör prata mindre och att det som kvinnorna pratar om är mindre 

intressant (Gomard 2001:90). Vidare menar Gomard att de kvinnliga deltagarna förminskas 

på grund av dessa aspekter och att de klassas med lägre status på grund av deras 

genustillhörighet. 

I debatterna som undersöktes deltog en mängd politiker med olika erfarenheter inom yrket. 

Resultatet visar att det finns en stor skillnad mellan deltagarnas kompetens och att de med 

mindre yrkesvana för debatten på ett annorlunda sätt än de politikerna med många år i 
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branschen. Gomard sammanfattar det hela som att de med mindre erfarenhet hamnar lite 

utanför och att en av kvinnorna som tillhör amatörpolitikerna blir ännu mer utanför för att hon 

dessutom är kvinna. Kvinnorna får också överlag kämpa hårdare än männen för att bevisa sin 

kompetens som politiker. Det här gjorde de genom att ta ordet spontant utan att ha blivit 

tilldelade det och behöll det länge då de ofta hade långa utläggningar om det pågående ämnet. 

Genom dessa metoder lyckades några av kvinnorna hamna på samma våglängd som männen.  

Slutsatsen som Gomard kommer fram till är att det görs skillnad mellan män och kvinnor i 

de politiska debatterna. Männen tar utrymmet spontant medan kvinnorna får kämpa hårdare 

för att synas och delta i debatten. Detta beror på att männen fortfarande innehar en 

maktposition inom yrket som politiker (2001:90). 

Gomard har även gjort en liknande forskning 10 år tidigare som fokuserar på de strategier 

kvinnliga politiker använder i tv-sända valkampanjer (Gomard 1991:331). Även här har hon 

gjort en samtalsanalys av danska valkampanjer, där varje parti fick tio minuter att framföra 

sina åsikter från sitt partiprogram. Resultaten av den här studien visade att män dominerade 

kvinnor gällande informationsnivån, ignorerade ämnen som togs upp av kvinnor och avbröt 

dem ofta. De manliga politikerna lyssnade även sämre när kvinnorna talade och använde 

minimal uppbackning så som frågor, medhåll, minspel och så vidare.  

Kvinnorna hade också svårare att hävda sina åsikter eftersom de ofta blev störda genom 

avbrott eller rent av ignorerade av resterande deltagare (1991:312). Däremot visade 

undersökningen att kvinnorna var mer samarbetsvilliga, godare lyssnare, samt att de gav 

uppbackning till både de manliga och kvinnliga talarna. Gomard menar att kvinnorna alltid 

står lägst i hierarkin, oavsett om de har högre utbildning eller social status än männen. Könet 

på personen verkar vara det som är avgörande i dessa sammanhang (1991:313). 
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2.2 Kvinnor och mäns samtalsstilar  

 

Kvinnligt och manligt är en ständigt återkommande fråga i flera sammanhang. I den här 

debatten är det framför allt den kvinnliga och manliga samtalsstilen som kommer analyseras. 

En forskning gällande manlig och kvinnlig samtalsstil är den som är utförd av Kerstin 

Nordenstam (1987:9). Undersökningen har genomförts med hjälp en mängd inspelade 

vardagssamtal mellan både män, kvinnor samt mellan män och kvinnor. Samtalen har 

genomförts i hemmet och har spelats in av deltagarna som sedan skickat in inspelningen till 

Språkdata och som i sin tur har transkriberat det. Nordenstam menar att det finns tydliga 

skillnader mellan män och kvinnors samtalsstilar. Undersökningen är uppdelad i tre 

kategorier, män som talar med män, kvinnor som talar med kvinnor och män och kvinnor som 

är gifta med varandra.  

Resultaten visar att då män talar till andra män är mängden ord ofta snedfördelad, en av de 

manliga talarna dominerar samtalet. Procentuellt rör det sig om en fördelning på 60 % 

respektive 40 %. Männen talar också i längre repliker än vad kvinnorna gör när de talar till 

andra kvinnor. Undersökningen visar också att män avbryter varandra mer än vad kvinnor 

gör. Männen använder sig oftare av så kallade tvekljud som till exempel ”eh”, också 

stamningar är mer förekommande i männens tal än kvinnornas.  

I gruppen där kvinnor samtalar med kvinnor förekommer det flera sammanfallande turer, 

mer stödsignaler, värderingar och utrop än vad det gör mellan mäns samtal. Detta anser 

Nordenstam (1986) är tydliga tecken på en kvinnlig samtalsstil. Hon menar också på att dessa 

företeelser är ett uttryck av kontaktsökande och ett tecken på att kvinnan aktivt visar intresse 

för talaren. Kvinnorna talar snabbare och skrattar oftare än vad männen gör och de 

organiserar sig även vilket resulterar i att fördelningen av ord är relativt jämn och ingen av 

parterna dominerar mer än den andra.  

I den tredje och sista kategorin som undersöks är deltagarna en man och en kvinna som är 

gifta med varandra. I dessa samtal är det kvinnorna som har längst repliker och ställer flest 

frågor för att hålla samtalet igång. Männen har då givetvis flest svar men trots det ger mannen 

minimal respons under samtalet. I den här gruppen har männen också fler avbrott än 

kvinnorna.  

Kvinnligt och manligt språk diskuteras också av Barbro Fällman (2002) i en betydligt 

nyare upplaga än Nordenstams undersökning från år 1986. Fällman menar att den politiska 

världen är reserverad för män och att de kvinnliga politikerna är inställda på en viss 
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fientlighet från de manliga åhörarna. Det är först de senaste femtio åren som ett fåtal kvinnor 

lyckats göra sig hörda i den mansdominerande arenan. Fällman beskriver en god talares 

egenskaper så här: en stark röst, bra ögonkontakt, rak hållning, tydlighet och bestämdhet. De 

här egenskaperna ses som maskulina snarare än feminina (Fällman 2002:35).   

Den stereotypa uppfattningen av en kvinna är att hon gnatar, skvallrar, pratar för mycket, 

talar om oviktiga ämnen, klagar och sällan avslutar det samtal som hon påbörjat. Detta är bara 

en mängd förutfattade meningar gentemot kvinnan. Snarare är det så att män talar mer och 

längre än kvinnor, avbryter oftare och nonchalerar de kvinnliga åhörarna mer än de manliga 

åhörarna. Kvinnorna däremot tar större hänsyn än vad männen gör i offentliga situationer. 

Kvinnan anses vara en bättre lyssnare, de låter sig snarare avbrytas än avbryter medan 

männen tar en stor plats genom att avbryta, hålla kvar ordet och överrösta de andra deltagarna 

(Fällman 2002:36). 

Inom den politiska arenan är det vanligt förekommande att manliga politiker inte låter sig 

avbrytas i till exempel en debatt, något som är mer vanligt hos de kvinnliga politikerna. Det är 

också vanligt att en kvinnlig talare ursäktar sig och ifrågasätter det hon själv säger. Detta kan 

ske genom att talaren säger ”jag tror, jag antar”, eller ber om någon annans medhåll genom att 

säga ”eller hur?” för att bli bekräftad av lyssnaren. Dessa tilläggsfraser omnämns ofta som 

”tag questions” och används särskilt av de kvinnliga talarna. För att markera makt i tal kan 

man använda sig av personliga uttalande som exempelvis, ” jag vill att…”, ”jag tänker att…” 

med formuleringar som dessa markerar man som talare att man har makt. Fällman påpekar 

även att dessa beskrivningar av manligt och kvinnligt språk är generaliseringar och att det inte 

handlar om rätt och fel. Fällman vill belysa de stilskillnader som förekommer i manligt och 

kvinnligt språk (Fällman 2002:37). 

Även Deborah Tannen har gjort en undersökning om typiskt manliga och kvinnliga 

språkdrag (Tannen 2009:168). Forskaren menar att det är ett kvinnligt fenomen att använda 

indirekt språk och det är manligt att använda ett direkt språk. Med det menar hon att 

kvinnorna visar mer tveksamhet och osäkerhet i sitt språk medan männen säger precis det de 

tycker och tänker.  

Utöver den manliga och kvinnliga samtalsstilen finns det även två andra stilar som bör 

nämnas. Dessa stilar kallas respekt- och hänsynsstilen och närhets- och engagemangsstilen 

och kan appliceras på både män och kvinnor. Kännetecken för den första stilen är användning 

av artighetsmarkörer, garderingar samt indirekta uttryckssätt för att inte framstå som 

påflugen. De talare som använder den här stilen låter också andra tala till punkt samt pausar 

längre mellan samtalsturerna för att försäkra sig om att den andra talaren är klar. Dessa 
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faktorer medför även att samtalstempot hos de som använder stilen blir lägre. Respekt- och 

hänsynsstilen förekommer oftast i samtal som sker i den offentliga sfären där talarna inte 

känner varandra (Norrby 2004:208). 

Den andra stilen, närhets- och engagemangsstilen handlar om precis det som namnet säger, 

närhet och engagemang. Samtalsdeltagarna visar tydligt sitt intresse för de övriga deltagarna 

genom att skapa en ”vi-känsla”. Samtalen är oftast informella och sker mellan deltagare som 

känner varandra sedan tidigare. Några kännetecken för den här stilen är att samtalstempot är 

högt, ämnena är personliga och byts snabbt samt att deltagarna använder sig av många 

uppbackningar och simultanstöd (Norrby 2004:209). 

En annan forskning som har gjorts inom det här området handlar om språkliga skillnader. 

Undersökningen utreder om det finns ett så kallat ”kvinnospråk” eller om det handlar om ett 

generellt maktlöst språk (O’Barr, Atkins 2009:159). Ett så kallat ”kvinnospråk” som 

forskarna benämner det kan appliceras på både kvinnor och män. ”Kvinnospråk” är ett språk 

som karakteriseras av utmärkande drag (O’Barr, Atkins 2009:160). Maktlöst språk innebär att 

talaren inte har de kunskaper som krävs för att föra ett specifikt samtal. Exempelvis kan 

talaren ha ett sämre ordförråd eftersom hen inte har samma utbildning och social ställning 

som den person denne samtalar med (O´Barr, Atkins 2009:161). Den här undersökningen 

genomfördes i rättssalar där förhandlingar spelades in och sedan analyserades. Resultatet av 

studien visade att det inte fanns ett kvinnospråk utan ett så kallat maktlöst språk. Det maktlösa 

språket relaterades till social ställning och erfarenhet snarare än människans könstillhörighet. 
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3. Teori 

 

Nedan följer de maktrelaterade teorier som ligger till grund för analys och diskussion av den 

här undersökningen. Nedan redogörs begreppen makt och härskartekniker. 

3.1 Maktspelet i debatten  

 

Ett återkommande ämne i den här undersökningen är makt. Makt är ett stort begrepp som kan 

yttra sig på en rad olika sätt. För att ta några exempel kan det vara genom våldsanvändning, 

lagstiftning, härskartekniker, byråkrati och hierarkier. En snäv definition av makt är att man 

genom makt får något att hända, att man lyckas åstadkomma en stor eller liten förändring i 

diverse sammanhang (Engelstad 2006:15). Det kan till exempel vara när en person övertygar 

eller övertalar en annan till att utföra en handling åt denne. Låt oss säga att den första 

personen vill att den andra skall måla om dennes hus. Genom att övertala personen att måla 

huset så konstrueras makt och den människan med övertaget lyckas göra en förändring. 

Förändringen blir i detta fall att personen med maktövertaget får sitt hus ommålat.   

Engelstad skriver även om Max Webers sociologi som utformades omkring år 1900. 

Sociologin berör den handlande individen och visar att långsiktig makt inte är något som går 

att tvinga fram. Detta kan appliceras på exemplet ovan, troligtvis kommer inte samma 

människa gå med på att måla om huset år efter år utan någon ersättning eller liknande. ”Den 

som vill utöva makt på lång sikt kan inte nöja sig med att tvinga andra. Han eller hon måste 

också få andra att acceptera makten”, så beskriver Engelstad Max Webers sociologi kortfattat 

(2006:19). 

I den debatt som kommer att undersökas i det här arbetet används ett så kallat politiskt 

språk av deltagarna, politik och makt är ofta något som förknippas menar Engelstad 

(2006:16). I litteraturen Det politiska språket förklaras begreppet så här, ”Med politiskt språk 

avses den variant av normativt språk som förekommer i politiska sammanhang. Normativt är 

det språk som användes för att påverka handlingar” (Fredriksson 1982:9). Politiska 

sammanhang avser diskussioner om samhällsfrågor som kan förekomma i riksdagen, 

partiprogram, tidningsledare och partiledardebatter. Vidare beskriver Fredriksson (1982:9) det 

normativa språkets funktion, de här funktionerna är att avråda, uppmana, berömma, övertala, 

tillskriva skuld och ansvar för att nämna några.  
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Det politiska språket kan anses vara känslomässigt och innehålla många värdeladdade ord 

eftersom politikerna vill påverka både handlingar och attityder. Språket kan utnyttjas på en 

rad olika sätt, hederligt eller ohederligt, bra eller dåligt samt naivt eller skickligt. Det är dock 

en nödvändighet för att kunna diskutera handlingar, beslut, värderingar och preferenser 

(Fredriksson 1982:10).  

Ett sätt att konstruera makt under ett samtal är att använda sig av härskartekniker. Med de 

här teknikerna kan man skapa ett övertag i samtalet som kan leda till egen vinning, inte minst 

i en debatt som i den här undersökningen. En av teorierna som jag har utgått ifrån är Berit Ås 

fem härskartekniker (Milles 2008:93). Ås menar att det finns fem olika slags tekniker som 

kan användas för att konstruera makt i språk och text. Dessa tekniker är: osynliggörande, 

förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och skuld- och 

skambeläggande.  

Osynliggörande innebär att ignorera eller marginalisera en person (Milles 2008:95) ett 

exempel på detta är att avbryta en annan talare, ignorera denne eller att tydligt visa att man 

inte lyssnar på den som talar genom att rikta sin uppmärksamhet mot något annat. Den andra 

härskartekniken, förlöjligande kan utövas genom att skämta på ett nedsättande vis eller att 

använda ord som är nedsättande. Den tredje härskartekniken är undanhållande av information 

vilket innebär att hindra en människa från att få del av information som krävs för att till 

exempel kunna fatta ett beslut (Milles 2008:96).  

Dubbelbestraffning är en härskarteknik som innebär att en person straffas för alla sina 

handlingar och hur hen än gör så bedöms allting som fel av exempelvis övriga deltagare i ett 

samtal. Det kan röra sig om att personen i fråga talar för mycket och inte ger övriga talare 

utrymme. Eller att personen talar för lite och då anses oengagerad av de övriga deltagarna 

vilket också påpekas för den utsatta personen. Den sista av de fem härskarteknikerna enligt 

Berit Ås sammanställning är skuld- och skambeläggande. Den här tekniken hänger ihop med 

tekniken förlöjligande. Milles beskriver Ås teknik så här, ”den som påtalar felaktigheter får 

höra att den är gnällig, den som frågar efter fakta att den är okunnig” (Milles 2008:97).  



 
 

 10 

4. Material 

 

Materialet som jag har använt i den här undersökningen är en svensk partiledardebatt som 

genomfördes år 2015 och sändes på SVT1, Sveriges Television, den elfte oktober samma år i 

programmet Agenda. En partiledardebatt är en debatt som hålls tre gånger om året och är 

tillfällen där Sveriges riksdagspartier får argumentera för den politik de vill föra 

(www.riksdagen.se). I detta fall är det den första av tre debatter som jag analyserat och är den 

debatt som hålls i oktober månad efter att den allmänna motionstiden har gått ut. Det hålls 

sedan en andra och tredje debatt i januari och juni månad. Partiledardebatten sågs av cirka 1 

127 000 personer enligt Sveriges Television (www.svt.se). 

Partiledardebatten pågick i två timmar men jag valde att endast undersöka den första 

timmen eftersom jag ansåg att en timmes material skulle vara tillräckligt för att utföra 

undersökningen. I debatten medverkar sju partiledare från Sveriges åtta största partier. De 

medverkande är, Stefan Löfvén från Socialdemokraterna, Jan Björklund från Folkpartiet, 

Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna, Ebba Busch Thor från Kristdemokraterna, 

Anders Sjöstedt från Vänsterpartiet, Gustav Fridolin från Miljöpartiet, Anna Kinberg Batra 

från Moderaterna och slutligen Anders W. Jonsson som ersätter ordinarie partiledare Annie 

Lööf från centerpartiet.  

Något att ha i åtanke är att det endast är två kvinnliga politiker som medverkar i debatten. 

Därmed skulle utfallet kunna bli ett annat om det skulle göras en liknande undersökning på ett 

större antal kvinnor. Jag anser dock att just dessa kvinnor som medverkade i den aktuella 

debatten är starka politiker, de är också partiledare för sina respektive parti vilket gör att 

resultatet trots allt kan ses som pålitligt. Kvinnorna i debatten representerar normen för en 

kvinnlig politiker i Sverige.  

Deltagarna står i en halvcirkel med åtta små podium framför sig, där de har ett vattenglas 

och några papper. Framför deltagarna står de två programledarna, en man vid namn Mats 

Knutson och en kvinna som heter Camilla Kvartoft. Programledarna fördelar ordet mellan 

deltagarna och i början av debatten får alla åtta politiker turen att yttra sig. En bit in i debatten 

tar dock deltagarna ordet självmant, både när de blir tilltalade av en annan talare och när de 

anser sig ha något att tillägga efter en annan deltagares samtalstur.  

Debatten är filmad ur flera olika kameravinklar, oftast fokuserar kameran på den deltagare 

som talar eller på hela studion snett ovan ifrån. Detta gör det svårt att veta vem talarna tittar 

på under sin samtalstid. Exempelvis förekommer det ofta att en talare nämner en annan 
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deltagare, eller dess parti och samtidigt vänder blicken bort från den som hen tittar på. Man 

kan då bara anta att talaren i fråga tittar på den berörda deltagaren eftersom kameran fortsätter 

att filma talaren, inte den person som hen tittar på.   

Ur det etiska perspektivet har jag valt att namnge deltagarna vid sina riktiga namn. 

Deltagarna i debatten är svenska politiker och partiledardebatten sändes i Sveriges television, 

SVT1. Debatten är tillgänglig för medborgarna i Sverige och därför anser jag att det inte 

inkräktar på politikernas integritet att skriva ut deras fullständiga namn. Det här valet gör jag 

för att det blir lättare när transkriberingen genomförs samt att de som tar del av den här 

undersökningen troligen får en bättre uppfattning av analysen. För de som inte känner till 

politikerna eller deras partier blir det enkelt att finna information om vederbörande om det 

skulle behövas för att förstå den här undersökningen.  

 

4.1 Metod 
 
Metoden som jag använt är en samtalsanalys där jag undersöker några specifika särdrag som 

förekommer i debatten. Jag har valt att göra en samtalsanalys ur ett CA-perspektiv, CA 

kommer från det engelska språket och står för conversation analysis. Metoden kan även 

ibland kallas konversationsanalys vid en direktöversättning från engelskans begrepp (Norrby 

2004:32). Det som utmärker en CA-analys är att forskaren utgår från ett empiriskt material i 

form av ett eller flera samtal. Sedan letar forskaren efter upprepande mönster som 

förekommer i det valda materialet. Slutsatserna i forskningen bygger på de återkommande 

mönstren som sedan analyseras (Norrby 2004:34). 

För att få ett större perspektiv på mitt material, partiledardebatten, så har jag gjort en 

grovtranskribering av samtalen som utspelar sig under debatten. Med grovtranskribering 

menar jag att jag endast tagit med pauser under talet, markerat när deltagarna höjer rösten, 

betonar ord och när de avbryts respektive avbryter varandra. Jag valde att göra en 

grovtranskribering eftersom jag endast skall undersöka deltagarnas sätt att utöva makt och 

deras sätt att uttrycka sig. Här har jag även följt råden som finns i boken Samtalsanalys 

(Norrby 2004:89). De tecknen om används i transkriberingen är följande: 

 

• Understrykning = när en talare betonar ett visst ord 

• (.) = en kortare paus på mindre än en sekund, så kallad mikropaus 

• (0,3) = en längre paus, uppskattat antal tiondels sekunder 
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• +skrämmande+= plustecknen indikerar när ett ord sägs med högre röst än normalt 

• skrä:mmande = förlängning av föregående ljud 

• skrä:::mmande = ytterligare förlängning av föregående ljud  

 

Fördelen med att transkribera materialet, partiledardebatten, är att vissa aspekter som jag ska 

undersöka tydliggörs mer i text än i enbart tal. I transkriberingen har jag valt att namnge 

deltagarna med deras första bokstav i efternamnet, vid dubbelnamn båda bokstäverna. 

Programledarna omskriver jag som MPL, manlig programledare och KPL, kvinnlig 

programledare. Det gör jag för att undvika de stora textmassor som uppkommit vid 

utskrivande av deltagarnas hela namn. Transkriberingen är numrerad efter varje rad samt 

mellanslag vid varje ny taltur för att öka läsbarheten.  

För att komma fram till ett resultat har tiden på varje samtalstur tagits, för att se om det är 

någon av deltagarna som får respektive tar mest taltid. Med en samtalstur eller taltur menar 

jag varje gång en person säger någonting i debatten. Det kan vara allt ifrån ett enstaka ord till 

ett längre yttrande (Norrby 2004:109). Genom att undersöka varje deltagares taltid får jag 

bland annat svar på om det är någon av deltagarna som har ett maktövertag i debatten. Jag har 

också gjort det för att se om det är någon skillnad mellan de manliga och kvinnliga talarnas 

utrymme i debatten. Varje deltagares samtalsturer har också sammanställts för att få en total 

samtalstid för varje politiker.  

I undersökningen har jag räknat hur många gånger respektive talare avbryts och avbryter 

andra för att se om det finns ett talmönster hos deltagarna i debatten. I den här beräkningen 

har jag också inkluderat de gånger deltagarna blivit avbrutna av programledarna. Jag har valt 

att inkludera dessa avbrott eftersom deltagarna först blir avbrutna av den manliga eller 

kvinnliga programledaren när de talat mer än genomsnittet. Den genomsnittliga samtalstiden 

har jag uppskattat till 50 sekunder genom tidtagning, efter det går en av programledarna in 

och avbryter för att ge en annan deltagare ordet. Deltagarna bör kunna disponera den taltid 

som de ges för att på så sätt undvika att bli avbrutna och därför räknas också programledarnas 

avbrott in.   

Utöver avbrotten har jag även undersökt hur deltagarna gör för att ta ordet när de inte blivit 

tilldelade det. Jag kommer främst titta på de aspekter när deltagarna försöker överrösta de 

andra talarna samt när de upprepar sig för att inte förlora sin taltur. I transkriberingen har jag 

även angivit när någon avbryts och vem som sedan tar över samtalsturen, eller om föregående 

talare lyckas återvinna samtalsturen.  
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Slutligen kommer jag att undersöka om, och i så fall vilka härskartekniker respektive 

partiledare använder. Jag kommer att utgå ifrån Berit Ås sammanställning av de fem olika 

tekniker som hon menar att man kan applicera i ett sådant här sammanhang. För att få ett 

resultat över vilka härskartekniker som används i debatten kommer jag analysera det 

transkriberade materialet och ange citat som exempel (se avsnitt 5.). Jag kommer sedan att 

dela in de tekniker som jag hittar i de fem olika kategorierna. På det här viset får vi veta 

vilken eller vilka härskartekniker som är de mest vanligt förekommande i en svensk 

partiledardebatt.  

Jag anser att materialet jag har använt är av hög validitet, eftersom jag använt mig av källor 

som är pålitliga. Debatten som jag har analyserat är en typ av samhällsinformation som 

kommer ifrån en statligt ägd källa, Sveriges Television. Det finns inga tvivel om att det skulle 

vara någon propaganda eller liknande.  
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5. Resultat 

 
Nedan följer de resultat som jag har kommit fram till i den här undersökningen. Resultaten är 

indelade i underrubriker för varje del som jag har undersökt.  

5.1 Samtalstid 
 
När jag undersökte alla deltagares samtalstid kom jag fram till resultatet att varje deltagare 

talar i snitt femtio sekunder per samtalstur. Om en deltagare talar längre än cirka femtio 

sekunder avbryter någon av programledarna och låter turen gå vidare till en annan deltagare. 

Det förekommer dock nio stycken turtagningar som överskrider en minut och dessa är även de 

längsta under debatten.   

 

Tabell 1. Total samtalstid för varje deltagare under debatten. 

Talare Minuter sekunder 

Stefan Löfvén 12 41 

Gustav Fridolin 10 0 

Anna Kinberg Batra 9 45 

Ebba Busch Thor 7 0 

Jan Björklund 4 4 

Jonas Sjöstedt 4 2 

Anders W. Jonsson 3 8 

Jimmie Åkesson 3 6 

 

Tabellen ovan visar att statsminister Stefan Löfvén har längst totala samtalstid i debatten tätt 

följd av Gustav Fridolin. Löfvén och Fridolin är även i regeringsställning och när de talar 

mest blir det automatiskt det politiska block som har mest makt i debatten. Det är endast två 

män av totalt sex stycken som talar mer än de två kvinnorna som deltar i debatten. Dessa 

siffror visar att kvinnorna får lika mycket samtalstid i debatten som männen, om inte mer. Det 

som skiljer deltagarna åt är istället vilket parti de tillhör, inte deltagarnas könstillhörighet.  
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5.2 Avbrott 

 

Nedan följer en tabell över alla talares avbrott utan inbördesordning. Tabellen visar vilka 

talare som avbryts flest gånger samt hur många gånger respektive talare avbryter andra 

deltagare. 

 Tabell 2. Antalet gånger deltagare avbryts respektive avbryter. 

Talare Avbryter Avbryts 

Jimmie Åkesson 5 7 

Gustav Fridolin 1 5 

Anna Kinberg Batra 1 5 

Ebba Busch Thor 4 2 

Jan Björklund 4 5 

Jonas Sjöstedt 4 4 

Anders W. Jonsson 3 2 

Stefan Löfvén 4 7 

  

Som tabellen visar finns det ingen skillnad mellan män och kvinnors avbrott. Anna Kinberg 

Batra och Gustav Fridolin är de som avbryter andra talare minst. Jimmie Åkesson är den som 

avbryter och avbryts flest gånger. Åkesson är också den som har minst taltid, vilket troligen är 

anledning till att han avbryter flest gånger. En annan faktor tabellen ovan visar är att Stefan 

Löfvén också är den som avbryts mest på delad första plats med Jimmie Åkesson. Skillnaden 

här är att Löfvén är den som får mest taltid som tabell 1 visar. Då han även är Sveriges 

statsminister har han ett maktövertag i debatten redan från start. Trots att Löfvén har en 

maktposition som bör innebära att övriga deltagare är mer respektfulla gentemot honom blir 

han avbruten precis som de övriga deltagarna. Debatten är därför demokratisk ur en aspekt 

eftersom den personen med mest makt behandlas likvärdigt som de övriga deltagarna.  

 

5.3 Härskartekniker 

 
Analysen av härskartekniker har jag gjort genom att titta och lyssna på debatten, alltså kan jag 

här inte räkna in härskartekniker som förekommer utanför bild. Det finns en möjlighet att 

någon av de fem teknikerna utövats innan debattens början eller i stunder då kameran inte har 

filmat. Därför kan jag inte utesluta att någon eller några av deltagarna använt härskartekniker 
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innan inspelningen vilket i sin tur kan ha påverkat deltagarna att kontra med tekniker under 

inspelningen av debatten.  

 

5.4 Osynliggörande  

 
Tekniken osynliggörande förekommer väldigt ofta under debatten. I den här tekniken räknas 

avbrott i tal in. Tabell 2 redogör att det är ett vanligt förekommande fenomen, oftare av vissa 

deltagare och mer sällan av andra. Ett exempel på när en deltagare utövar härskartekniken 

osynliggörande är den här argumentationen som sker i debatten, 

 
733 Å: nej (.) ne om du hade lyssnat [ohörbart] du står här o 
734 ljuger 
735 
736 S: de stora hyckleriet för dej [avbryts av Å, ohörbart] du bryr 
737 dej bara om kostnader när de e en flykting som får hjälp 
738 o de e riskkapitalbolag som skor sig på flyktingarna då e de 
739 helt okej för dej [avbryts av Å ohörbart] 

 
Utdrag ur transkribering, rad 733-739. 

 

Ovan ser vi ett samtal mellan Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och 

Socialdemokraternas Stefan Löfvén. De två talarna avbryter varandra gång på gång fram tills 

programledaren går in och avbryter dem båda och ger ordet vidare till en annan deltagare (se 

bilaga, rad 733-757). Åkesson avbryter Löfvén två gånger och han ignorerar det faktum att 

Löfvén har ordet genom att tala samtidigt för att övervinna turen och detta lyckas han även 

med vid ett senare tillfälle i diskussionen. När det gäller tekniken osynliggörande är det 

exempel som dessa avbrott som förekommer under debatten. De två talarna följer inte heller 

den norm som respekt- och hänsynsstilen innebär, att respektera den som talar och inte 

avbryta. 

Ett annat exempel på osynliggörande är när Jan Björklund gång på gång osynliggör både 

den manliga programledaren och Stefan Löfvén. Trots att programledaren börjat tala fortsätter 

Björklund sin samtalstur, han lyckas även överrösta honom då programledaren tystnar och 

låter Björklund tala vidare. När han sedan är klar och programledaren återigen tar ordet och 

ställer en fråga till Löfvén, svarar Björklund istället på frågan, svaret är dock ohörbart. Efter 

detta lyckas Stefan Löfvén överrösta Jan Björklund och svara på programledarens fråga. Det 

beteende som Björklund har är ett tydligt exempel på osynliggörande. 
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153 MPL: då kollar vi [avbryts, B fortsätter tala] 
154 
155 B: det är miljöpartiet och vänsterpartiet inflytande över  
156 regeringspolitik som försvårar mycket av de blocköverskridande  
157 samarbetet 
158 
159 MPL: stefan löfven (.) är du beredd att kasta ut miljöpartiet 
160 och vänsterpartiet för att få in Jan Björklund? 
161 
162 L: [samtidigt som jan björklund, ohörbart] det är ingen (0,2) 
 

Utdrag ur transkribering, rad 153-162. 

 

5.5 Förlöjligande 

 

En annan av de fem härskarteknikerna som förekommer under debattens gång är 

förlöjligande. Precis som tekniken heter handlar den om att förlöjliga en annan människa. 

Under en av samtalsturerna talar miljöpartisten Gustav Fridolin och då säger han bland annat,  
 
”… jag tycker det här är en ganska (1,5) trots allt en ganska bra diskussion dels att vi inte fastnar i vilka 
kristdemokrater firade i champagne i helgen…”  

 

Utdrag ur transkribering, rad 467-470. 
 

För de tittare och för den delen deltagare i debatten som inte varit insatta i 

medierapporteringen dagarna innan partiledardebatten ägde rum kan detta uttalande vara lite 

oklart. Fridolin syftar här på ett tidigare uttalande från en person tillhörande 

Kristdemokraterna som sa att hon skulle fira i champagne om partiet lämnade 

decemberöverenskommelsen (www.svt.se/nyheter). Genom att poängtera detta uttalande på 

ett hånfullt vis förlöjligar Fridolin sin kollega Ebba Busch Thor som representerar 

Kristdemokraterna i debatten. 

Ytterligare en variant av förlöjligande förekommer när Stefan Löfvén skrattar åt de två 

kvinnliga deltagarna, Ebba Busch Thor och Anna Kinberg Batra. I det första exemplet nedan 

är det Moderaternas partiledare Kinberg Batra som talar när Socialdemokraternas partiledare 

Löfvén tydligt skrattar samtidigt som Kinberg Batra talar om hur det ska bli lättare för 

invånarna att få arbete i Sverige.  

 

”… o vi måste få folk i arbete där har vi lagt konkreta förslag på första jobbet-avdrag (.) första jobbet 
anställningen(0,2) nu står statsministern o +flinar+ åt +det+…” 

 
Utdrag ur transkribering, rad 498-501. 
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Kinberg Batra avbryter det hon talar om och poängterar att Löfvén ”flinar” åt det hon säger. 

Man kan även höra i inspelningen att han frustar till någon sekund vid påpekandet. Genom att 

påtala att han gör sig lustig på hennes bekostnad visar hon även att hon inte tycker att hans 

handling är acceptabel i sammanhanget. Exakt vad Löfvén finner lustigt går bara att spekulera 

i men faktum är att han utför handlingen. 

Vid ett annat tillfälle när Ebba Busch Thor talar gör statsminister Löfvén ett likadant 

förlöjligande, han småler/skrattar. Den här gången sker det när Kristdemokraternas partiledare 

talar om hur unga och nyanlända flyktingar lättare skall komma in på arbetsmarknaden. Busch 

Thor säger: 

 
”... ett etableringsavdrag eh o som gör de möjligt för unga o nyanlända att kunna tjäna uppemot + en halv 

miljon+ skattefritt (.) du står +o+ +småler+ löfven (.) de tycker ja e tråkigt (.) i fråga när de handlar om 

hur människor kan komma in på arbetsmarknaden o bryta utanförskapet…” 

utdrag ur transkribering, rad 1163-1166 
 

Precis som Kinberg Batra påpekar även Busch Thor handlingen som utförs. Hon kritiserar 

även att Löfvén ”småler” genom att säga att det är tråkigt, speciellt eftersom det handlar om 

andra människors utanförskap. Ebba Busch Thor tolkar handlingen utifrån att Löfvén småler 

åt det hon talar om.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att dessa handlingar konstruerar mycket makt i 

debatten. Att talarna som blir utsatta för härskartekniken reagerar som de gör visar också på 

att förlöjligandet har lyckats från Löfvéns sida. Återigen är det svårt att sätta ord på exakt vad 

han flinar, skrattar och ler åt men att det skulle vara något positivt anser ingen av de utsatta 

talarna.  

Ett annat exempel på tekniken förlöjligande är när Anna Kinberg Batra talar nedsättande 

och ironiskt till Stefan Löfvén. Nedan följer det exempel som jag syftar på,  
 

528 KB: förlå::t jag glömde ju (.) stadsministern e ju konkret i  

529 vissa avseenden (.) han försämrar rotavdraget (.) han  

530 försämrar rutavdraget där många får just det där första enkla  

531 jobbet (.)  han höjer skatt på jobb med ungefär fyrtio  

532 miljarder kronor han gör det svårare på punkt efter punkt  

533 efter punkt för dom som inte har kommit in i arbete att få det  

 

Utdrag ur transkribering, 528-533. 
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Vid uttalet av ordet förlåt förlänger talaren föregående bokstav vilket gör att uttalet av ordet 

blir långt och därför tolkas ironiskt. Sedan gör Kinberg Batra ytterligare ett påhopp där hon 

konstaterat att statsministern är konkret i vissa avseenden, underförstått att han inte brukar 

vara det i hennes mening. Detta också med ironi i rösten, sedan räknar hon upp alla de 

aspekter som statsministern skall ändra på genom sin politik, förändringar som Kinberg Batra 

anser gör det svårare för de människorna utan arbete. Det här sättet att tala och att lägga 

värderingar i det som sägs är ett sätt att förlöjliga en människa. I detta fall är det statsminister 

Stefan Löfvéns kompetens som politiker samt den politik partiet vill utöva som ifrågasätts.  

 

5.6 Undanhållande av information 

 
Även det exempel som finns ovan, under rubriken förlöjligande som förekommer på rad 467-

470, är en form av undanhållande av information. Gustav Fridolin säger något som han 

omöjligt kan veta att resterande deltagare känner till. Därför finns det en möjlighet att de 

övriga deltagarna automatiskt hamnar i utanförskap om de inte känner till vad han talar om.  

Utöver det här exemplet finner jag inga andra tecken på att tekniken undanhållande av 

information används i debatten. 

 

5.7 Dubbelbestraffning 

 

Dubbelbestraffning, när en person anklagas för att göra fel, hur denne än gör. Just denna 

teknik framgår inte lika tydligt i debatten som de andra har gjort. Jag har dock funnit ett 

exempel som kan klassas som dubbelbestraffning. Exemplet rör Jimmie Åkesson, partiledare 

för Sverigedemokraterna. Han har en livlig diskussion med Vänsterpartiets Anders Sjöstedt: 

 
724 Å: nej de tycker ja inte  

725 

726 S: därför ni har träffat dom här (.) Dom har uppvaktat er (.)  

727 ni har träffat almega ni har träffat riskkapitalbolagen (.) o  

728 dom har övertalat er o svänga så ni tycker egentligen de e  

729 okej att skattebetalarnas pengar (.) de går rakt ner i  

730 fickorna på alla dom här som tjänar pengar på flyktingar  

731 [avbryts av Å] 
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732 

733 Å: nej (.) ne om du hade lyssnat [ohörbart] du står här o  

734 ljuger 

735 

736 S: de stora hyckleriet för dej [avbryts av Å, ohörbart] du  

Utdrag ur transkribering, rad 724-736. 

 

Åkesson förklarar gång på gång sin ståndpunkt men trots det fortsätter Sjöstedt att kritisera 

honom och hans åsikter. Det spelar ingen roll att Åkesson möter kritiken utan han bli ändå 

anklagad för ”hyckleri” i slutändan.  

5.8 Skuld- och skambeläggande 

 

Den här sista härskartekniken hör till viss del ihop med tekniken förlöjligande. Vid 

användandet av den här tekniken beskyller man fel person för diverse saker. Just denna teknik 

förekommer inte i debatten vad jag kan se genom min analys. Alltså är det en härskarteknik 

som inte har en betydande roll i detta sammanhang.  
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6. Diskussion och slutsatser   

Jag har valt att dela upp de olika frågeställningarna i egna underrubriker för att det ska vara 

mer lättöverskådligt. 

 

6.1 Avbrott i tal 

 

Min teori är att Jimmie Åkesson avbryter flest gånger för att vinna mer taltid. Jag tror också 

att de andra deltagarna avbryter honom flest gånger för att de medvetet inte vill ge honom 

någon taltid. Stefan Löfvén säger också vid ett tillfälle att, ”ingen vill samarbeta med SD” (se 

bilaga, rad 28-29). Jag drar slutsatsen att det beror på att Jimmie Åkessons parti, 

Sverigedemokraterna, inte är omtyckt av de andra partierna. Genom att avbryta använder sig 

de övriga deltagarna två av de fem härskarteknikerna som tidigare omnämndes under kapitlet 

teori (se 3.). Teknikerna som jag här syftar på är osynliggörande och dubbelbestraffning. 

Detta fenomen kommer även Gomard (2001:67) fram till i sin undersökning då den 

deltagaren med minst taltid spontant tar ordet flera gånger under debattens gång. Beteendet är 

alltså en medveten strategi som Jimmie Åkesson gör enligt Gomards teori.  

Stefan Löfvén, Sveriges statsminister, är den deltagare som avbryts av övriga flest gånger 

under debatten. Man skulle kunna tro att det borde vara tvärtom med tanke på hans 

maktposition, att han skulle vara den deltagaren som får mest respekt av de övriga. Att han 

blir avbruten så många gånger tror jag dels har att göra med att han får mest taltid och att han 

är den deltagaren som många av de andra deltagarna vill samtala med. Deltagarna som vill 

komma till tals och besvara det som Stefan Löfvén säger använder då tekniken 

osynliggörande och avbryter för att få ordet.  

Då det inte skiljer sig markant mellan männens och kvinnornas avbrott tror jag inte det 

handlar om en typisk manlig eller kvinnlig samtalsstil. Snarare tror jag att deltagarna har olika 

samtalsstilar överlag, stilar som inte beror på genustillhörighet. Exempelvis så avbryter Anna 

Kinberg Batra bara en annan deltagare en gång, trots att hon själv blir avbruten ett antal 

gånger (se 5.2, tabell 2). Den stil som Kinberg Batra använder i debatten kallas respekt- och 

närhetsstilen. Hon väntar in de andra deltagarna, låter de tala till punkt och avbryter sällan.  
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6.2 Makt och härskartekniker 

 

Deltagarna i debatten konstruerar makt genom att använda sig av de fem olika 

härskarteknikerna. Genom att använda en av de fem härskarteknikerna, osynliggörande, 

försöker de andra deltagarna i debatten gång på gång ta över samtalsturen från Stefan Löfvén. 

Det skall dock inte glömmas att Löfvén själv, trots sin maktposition även han använder 

härskartekniker. 

Den teknik som är mest synlig i debatten är när Stefan Löfvén skrattar åt de två deltagande 

kvinnorna, Anna Kinberg Batra och Ebba Busch Thor. Att skratta när någon annan talar 

kategoriseras som tekniken förlöjligande av de fem olika härskarteknikerna. De två kvinnliga 

deltagarna påpekar att Löfvén skrattar och markerar även att de inte tycker det är acceptabelt. 

En slutsats man kan dra av det här är att statsminister Stefan Löfvén utnyttjar sin maktposition 

och även använder sig av härskartekniker för att utöva ännu mer makt. Det här anser jag vara 

väldigt odemokratiskt och nästintill oacceptabelt då vi strävar mot ett jämställt samhälle, både 

mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde. Att då inte statsministern i Sverige 

följer detta är väldigt fientligt med tanke på den rådande debatten om jämställdhet.  

Avbrott i tal som diskuteras ovan (se 6.1) är också en slags härskarteknik. Genom att 

avbryta någon använder den som avbryter vederbörande tekniken osynliggörande. De 

deltagare som avbryter flest gånger (se 5.2, tabell 2) konstruerar automatiskt makt när de 

väljer att avbryta en annan talare.  Då den här undersökningen handlar om en debatt så 

används inte alla fem tekniker. Den teknik som jag inte fann i den här undersökningen var 

skuld- och skambeläggande. Tekniken passar helt enkelt inte riktigt in i det här 

sammanhanget, därför uteblir användningen av den.  

 

6.3 Kvinnligt och manligt 
 

Resultatet av den här undersökningen visar att kvinnorna inte är underlägsna männen, alltså 

stämmer inte heller Gomards teorier (2001, 1991) i den här analysen som berör en svensk 

partiledardebatt från år 2015. Gomards resultat visade att kvinnorna hade betydligt mindre 

samtalstid än männen i de danska partiledardebatterna som undersöktes under 90-talet.  

Utifrån den tidigare forskning som finns till grund i den här analysen kan man 

sammanfatta dessa resultat i två olika kategorier. De forskare som menar på att den kvinnliga 

talaren står lägre i rang än vad männen gör (Gomard 1991, 2001, Nordenstam 1986) och att 



 
 

 23 

bilden av den kvinnliga talaren är missvisande, att kvinnans roll som talare har stärkts 

avsevärt de senaste femtio åren (Fällman 2002).  

Min analys av materialet visar att kvinnan inte är i ett sådant underläge som de två 

forskarna Gomard och Nordenstams resultat visar. Det finns däremot skillnader i den manliga 

och kvinnliga samtalsstilen, men inget som pekar på att kvinnans samtalsstil skulle vara i 

någon form av underläge. Resultaten visar att männen är de som avbryter mest, medan 

kvinnorna i debatten är mer avvaktande, dock avbryter kvinnorna också de andra deltagarna 

men inte i samma utsträckning som männen gör.  

Undersökningen visar att de två kvinnorna har mer taltid än majoriteten av de manliga 

deltagarna. Jag anser att det inte längre görs lika stor skillnad på om du är man eller kvinna i 

den svenska politiska yrkesvärlden. Gomards undersökning är drygt femton år gammal och 

enligt min egen åsikt har jämställdheten i Sverige förbättrats avsevärt de senaste åren. 

Samhället har en större acceptans gällande kvinnor som har ett mansdominerande yrke än vad 

det någonsin haft. Dagens kvinnor kämpar även för sin rätt i samhället vilket leder till att 

många kvinnor inte längre accepterar att bli nedvärderade, något som var vanligt förr enligt 

min uppfattning.  

Utöver manlig och kvinnlig samtalsstil brukar man även tala om respekt- och hänsynsstilen 

och närhet- och engagemangsstilen (Norrby 2004:208). Närhet- och engagemangsstilen är 

relativt avlägsen i en debatt då den oftast används i informella sammanhang där 

samtalsdeltagarna är bekanta med varandra sedan tidigare.  

Min hypotes i den här undersökningen var att Gomards teorier (1991, 2001) inte längre 

stämde överens i en svensk partiledardebatt från år 2015. Att deltagarna konstruerade makt 

var också något som fanns med i min hypotes, jag var dock osäker på hur denna makt 

synliggjordes i debatten. Motiveringen till min hypotes var att vi kommit så pass långt i 

utvecklingen av jämställdheten i Sverige att kvinnor inte längre ses som det svagare könet i 

den politiska arenan. Undersökningen som har genomförts visar att min hypotes stämmer 

eftersom resultaten visar att kvinnor har lika stor makt i en den analyserade debatten som 

män. Makt är också något som konstrueras av deltagarna under debattens gång. De 

maktkonstruktioner som används kan sättas in i de fem kategorierna av härskartekniker som 

redogörs i Karin Milles bok (2006).  
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7. Sammanfattning 

 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka det maktspelet som förekommer mellan 

manliga och kvinnliga deltagare i en svensk partiledardebatt från år 2015. Det frågeställningar 

som undersökningen utgår ifrån är: 

 

• Får män och kvinnor lika mycket samtalstid i debatten?  

• Vilka härskartekniker (osynliggörande, skuld- och skambeläggande, förlöjligande, 

undanhållande av information och dubbelbestraffning) används och hur påverkar 

dessa debatten?  

• Vem avbryts respektive avbryter de andra deltagarna mest?  

 

För att få ett svar på dessa frågor har en timme lång partiledardebatt transkriberats och 

analyserats. Det som analyserats är hur ofta deltagarna avbryter respektive avbryts av övriga 

deltagare. Den totala samtalstiden för varje deltagare har sammanställts för att få svar på om 

vilka deltagare som får respektive tar, mest samtalstid. Samt om det finns någon skillnad 

mellan de manliga och kvinnliga deltagarnas totala samtalstid. Metoden som har använts i den 

här undersökningen är en samtalsanalys ur ett CA-perspektiv (Norrby 2004).  

Tidigare forskning inom området makt, politik och genus visar att kvinnor är underlägsna i 

en debatt där deltagarna består av män och kvinnor. Två av forskningarna som är utförda av 

Kirsten Gomard (1991, 2001), visar att kvinnorna är välkomna in i den mansdominerande, 

politiska arenan men att kvinnorna får kämpa hårdare än vad männen behöver för att framföra 

sina åsikter. Det finns en viss skillnad i den senare undersökningen från år 2001 då kvinnorna 

har lite mer makt än vad de hade i den tidigare forskningen. Men fortfarande är det så att 

männen har ett övertag i debatterna som har undersökts. Att det finns en skillnad mellan den 

manliga och kvinnliga samtalsstilen visar också Nordenstams forskning (1986). 

För att få ett perspektiv av vad begreppet makt egentligen innebär har en teori om detta 

också legat till grund för undersökningen (Engelstad 2006). Även vad som kännetecknar ett 

politiskt språk redogörs för att kunna se sambanden mellan makt och språk (Fredriksson 

1982).  

Resultaten som nåddes i den här undersökningen visar att kvinnor har samma 

förutsättningar som männen i den aktuella partiledardebatten. Kvinnorna har lika mycket 
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samtalstid, om inte mer, än vad de flesta manliga deltagarna har. Inte heller finns det någon 

större skillnad mellan de båda könen gällande avbrott i tal. Männen och kvinnorna avbryter 

och avbryts relativt jämlikt. Även maktkonstruktioner utövas av deltagarna, av vissa mer och 

andra mindre. Enligt denna samtalsanalys så utövas makt med hjälp av de fem 

härskarteknikerna: osynliggörande, förlöjligande, dubbelbestraffning, undanhållande av 

information samt skuld- och skambeläggande.  

Slutligen kan jag konstatera av den här undersökningen att den nutida partiledardebatten i 

Sverige är relativt jämställd. Kvinnorna får utrymme i debatten och de är inte rädda för att ta 

för sig. De kvinnliga deltagarna är inte heller rädda för att säga ifrån när de anser att en annan 

deltagare utövar makt som missgynnar dem. När kvinnorna utsätts för härskartekniker beror 

det troligen inte på gå grund av deras genustillhörighet, utan på grund av den politik de 

förespråkar. Männen utsätts också för härskartekniker, till exempel Jimmie Åkesson, 

partiledare för Sverigedemokraterna. Min tes är att just denne man, Jimmie Åkesson, blir 

särskilt utsatt för härskartekniker på grund av den politik han vill föra. Det skall dock 

poängteras att även de kvinnliga deltagarna utövar makt genom att använda sig av 

härskartekniker. 

Med detta sagt kan jag slutligen konstatera att den politiska arenan i Sverige är betydligt 

mer jämställd än vad den var i Danmark år 2001 (Gomard 2001). Kvinnan är mer accepterad i 

samhället och därmed i den politiska arenan som nu inte längre endast består av män. 

Kvinnors intåg i politiken är ett stort steg i rätt riktning för jämställdheten och demokratin i 

Sverige. Sverige är en förebild med sin demokrati och strävan mot ett jämställt land för de 

länder vars politik fortfarande utövas av majoriteten män.  
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Bilaga 1 
 
Transkribering av Agenda - partiledardebatt 11/10-15 
MPL= manlig programledare 
KPL= kvinnlig programledare 
 
L= Stefan Löfvén, Socialdemokraterna 
KB= Anna Kinberg Batra, Moderaterna 
BT= Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna 
J= Anders Jonsson, Centerpartiet 
Å= Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna 
S= Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet 
B= Jan Björklund, Folkpartiet 
F= Gustav Fridolin, Miljöpartiet 
 
00.00-02.06: programledarna berättar om debattens upplägg samt 
välkomnar deltagarna. Transkriberingen startar 2 minuter och 7 
sekunder in i programmet. 
  
 
MPL: vi skall alltså börja med december överenskommelsen som 1 
har fallit (.) Den här pakten som var alltså tänkt vara (.) 2 
hålla i åtta år den har ju nu fallit och skapat ett mycket 3 
osäkert läge i svensk politik 4 
 5 
KPL: Efter kds beslut i fredags så har ju samtliga 6 
allianspartier lämnat överenskommelsen (.) Och frågan är då 7 
vad som händer nu (.) hur partierna kommer agera i riksdagen  8 
 9 
MPL: å: Stefan löfven (.) hur ska du regera i det här nya 10 
läget som nu har uppstått?  11 
 12 
L: ja för det första va ju inte december-överenskommelsen mitt 13 
förstahandsval (.) efter valet i fjol i ett mycket svårt 14 
parlamentariskt läge för landet så (.) eh förde ju jag samtal 15 
med alla dom fyra borgerliga ledarna för att se vad fanns det 16 
för möjligheter att samarbeta över blockgränsen för jag är 17 
helt övertygad (.) (om) det har stärkts i min övertygelse att 18 
blockpolitiken är skadlig för vårt land (.) så vi måste hitta 19 
eh blocköverskridande samarbete (.) ja jag är helt säker på 20 
att svenska folket förväntar sig det, att vi kan hantera en 21 
sån situation 22 
 23 
MPL: så det med blocköverskridande samarbete du ska styra 24 
sverige?  25 
 26 
L: ja:: (.) utan december-överenskommelsen så finns det två 27 
alternativ rent teoretiskt (0,1) det ena det är att samarbeta 28 
med SD det har alla sagt att man inte vill göra och eh det är 29 
bra och det andra är då självfallet ett blocköverskridande 30 
samarbete 31 
 32 
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MPL: anna kinberg batra (.) Är du beredd att fälla regeringens 33 
budget i höst? 34 
 35 
KB: att på det sätt som socialdemokrater och sverigedemokrater 36 
gjorde härom året att komma efter fattat riksdagsbeslut och 37 
skjuta sönder budgeten det (.) tycker inte jag är ansvarsfullt 38 
men innan det ska den ju behandlas i riksdagens finansutskott 39 
i riksdagens olika utskott å det finns det ju ordnade 40 
processer för (.) vi har ju samma parlamentariska läge, samma 41 
valresultat å nu ligger det ju både en budgetproposition och 42 
fyra olika motioner på det 43 
 44 
MPL: så ni är beredda att gå in o ändra i regeringens budget i 45 
riksdagen?  46 
 47 
KB: att efter riksdagsbeslutet bryta ut nånting (.) det tycker 48 
inte ja är ansvarsfullt men innan dess ska den ju behandlas i 49 
riksdagen. Då föreställer jag mig att regeringsunderlaget 50 
fortfarande e större ön vi och sen ska ju naturligtvis också 51 
budgetförslagen behandlas i riksdagens olika fackutskott (.) 52 
där kan det komma och ske förändringar precis som det alltid 53 
gör. Jag har ju varit ordförande i riksdagens finansutskott 54 
och vaxat ett antal budgetar igenom riksdagen. Det händer ju 55 
alltid nånting på vägen och nu ligger det både en 56 
budgetproposition och fyra motioner (avbryts, ohörbart)  57 
 58 
MPL: men innebär det du säger att ni inte kommer att släppa 59 
igenom den här budgeten genom riksdagen 60 
 61 
KB: utgångsläget är ju att regeringen har ett större underlag 62 
än va vi har (.) det är därför Stefan Löfven också regerar 63 
landet. Nu ligger budget propositionen på riksdagens bord och 64 
respektive olika motioner på riksdagens bord och ska behandlas 65 
precis som brukligt 66 
 67 
MPL: vad svarar du på det Löfven? 68 
 69 
L: ja det låter ju då som att regeringens budget är igenom det 70 
är ju brukligt att man röstar på sin egen budget(.) För det 71 
som hände i fjol var att Sverigedemokraterna dom valde att 72 
helt bryta den praxis för det var det som sverigedemokraterna 73 
ville, skapa ett kaos helt enkelt i Sveriges riksdag och därav 74 
kom ju sedan december-överenskommelsen(.) men jag är helt eh 75 
övertygad om att det bästa och det svenska folket förväntar 76 
sig det är att vi kan samarbeta över blockgränsen och hantera 77 
en svår situation (.) sverige står inne i och inför väldigt 78 
stora utmaningar å: eh det bådar (0,2) allt ifrån klimatfrågan 79 
(.) migrationen (.) flyktingfrågan som vi återkommer till vi 80 
har jobben o ett säkerhetspolitiskt instabilt läge i vårt 81 
närområde (.) o:: i det läget ska vi politiska ledare ta vårt 82 
ansvar o samarbeta  83 
 84 
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MPL: får jag då (.) får jag då fråga Ebba Busch Thor (.) det 85 
va ju kristdemokraterna som fällde december-överenskommelsen e 86 
ni också beredda att fälla regeringen?87 
 88 
BT: nej (.) de läget som vi har nu det är svårare än vi hade 89 
när december-överenskommelsen fortfarande gällde innan 90 
kristdemokraternas beslut (.) men det är ett ohanterbart 91 
läge(.) men det jag hoppas på nu det är att den attityd som 92 
regeringen uppvisade så sen som bara för några veckor sedan 93 
när vi var inbjudna till samtal om flyktingkrisen(.) där man 94 
bara var intresserad utav att diskutera de punkter man själv 95 
förde fram men inte hade en öppenhet för att diskutera nya 96 
förslag som krävs på långsikt för att säkra o (.) eh klara av 97 
att lösa en för sverige oerhört svår fråga, om den attityden 98 
nu har ändrat sig och man är beredd att på allvar föra samtal 99 
ja (.) då är vi från kristdemokraternas sida beredda att göra 100 
det 101 
 102 
KPL: Gustav Fridolin 103 
 104 
F: ja det har ju hela tiden varit den här regeringens ingång 105 
(.) Det svåra parlamentariska läge vi är i måste vi klara att 106 
samarbeta bredare (.) det har vi också gjort på ett antal 107 
områden skall sägas(.) Vi har kommit överens om 108 
försvarspolitiken brett fem av riksdagens partier och utav dom 109 
borgerliga folkpartiet(0,3) vi har kommit överens om 110 
skoluppgörelse som (.) som (.) Jan Björklund och jag var 111 
väldigt aktiva att få till för att på det sättet sätta fokus 112 
på dom frågor som kan göra skillnad i skolan och den typen av 113 
framtida politiska överenskommelser som för politiken framåt i 114 
ett svårt läge är jag övertygad att det svenska folket vill ha 115 
 116 
KPL: men Jimmie Åkesson (.) du hoppas på nyval 117 
 118 
Å: jag utgår från att vi hamnar där förr eller senare (.) nu 119 
(.) nu diskuterar vi det här som om december-överenskommelsen 120 
är bruten (.) å:: det är den ju på pappret (.) men i praktiken 121 
vet vi ju inte (.) det återstår ju att se här nu under kvällen 122 
om borgerligheten är beredd att också löpa linan ut och 123 
faktiskt (.) eh faktiskt göra nånting å: förändra den skadliga 124 
politik som regeringen för fram (.) Annars blir ju allting som 125 
(.) öh de borgliga partierna säger här ikväll meningslöst om 126 
man inte också är beredd att i praktiken förändra nånting (.) 127 
Vi ser skattesänkningar och skattehöjningar på 30 miljarder 128 
kronor och en rad andra förslag som är direkt skadliga för det 129 
här landet och jag vet att vi kommer höra massor med kritik 130 
här idag från dom borgerliga partierna. Men är ni också 131 
beredda att göra nånting åt det i praktiken (.) jag är här, 132 
mitt parti finns här [ohörbart] avbryts av MPL 133 
 134 
MPL: är jan björklund (.) är du beredd att fälla regeringen? 135 
 136 
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B: asså jag tror att (.) eh den situation vi nu upplever både 137 
i Sverige och EU (.) europa är en stor flyktingkris, 138 
säkerhetspolitiska utmaningar från Putin och Ryssland eh vi 139 
har klimatutmaningar (.) vi har mycket stora utmaningar vi 140 
måste ta tag i (.) att kasta Sverige i en inrikespolitisk kris 141 
är inte ansvarsfullt eh:: (.) ja jag delar uppfattning att vi 142 
måste ha mer blocköverskridande samarbete i sakfrågor i svensk 143 
politik för att lösa dessa stora frågor. Jag tror det finns 144 
många frågor egentligen för allianspartierna(.) alla ihop (.) 145 
eller ett antal i varje fall i olika frågor kan va bredd att 146 
diskutera med regeringen (.) Jag säger då att jag tror att ett 147 
sånt samarbete skulle underlättas kraftigt om Stefan Löfven 148 
var beredd att under vintern överväga en regeringsombildning 149 
där man låter miljöpartiet lämna regeringen och där man hakar 150 
av vänsterpartiet  151 
 152 
MPL: då kollar vi [avbryts, B fortsätter tala] 153 
 154 
B: det är miljöpartiet och vänsterpartiet inflytande över 155 
regeringspolitik som försvårar mycket av de blocköverskridande 156 
samarbetet 157 
 158 
MPL: Stefan Löfven (.) är du beredd att kasta ut miljöpartiet 159 
och vänsterpartiet för att få in Jan Björklund? 160 
 161 
L: [samtidigt som Jan björklund, ohörbart] det är ingen (0,2) 162 
regeringsombildning på dagordningen (.) öh det är lite jag (.) 163 
jag välkomnar verkligen den inställningen som du redovisar Jan 164 
Björklund att vi behöver samarbete för så är de (.) eh:: men 165 
att börja då med att säga då måste den bort (.) Jag tycker 166 
självfallet måste man ju börja med att säga vilka frågor vi 167 
ska ta oss an och hur ska vi lösa dom men precis som gustav 168 
fridolin just sa (.) vi har ju kunnat göra stora fina 169 
överenskommelser (.) försvaret (.) vapenexport är en sån och 170 
presstöd är en sån, amorteringskravet vi har stora insatser i 171 
Mali och Irak så vi kan ju det här (.) o nu gäller det bara 172 
att se till att fortsätta på den linjen 173 
 174 
MPL: eh (.) jag släpper in Anders Jonsson nu 175 
 176 
J: aa: jag tror att det är ganska viktigt att man i det här 177 
läget sätter sig ner o noga analyserar det som har hänt o 178 
självklart e det så att man behöver blocköverskridande 179 
överenskommelser i ett antal tunga viktiga frågor(.) men o: 180 
för centerpartiets del är de helt klart vi kommer inte vara 181 
något underlag för stefan löfvens regering vi kommer inte att 182 
delta i budgetdiskussioner och det är ett väldigt viktigt och 183 
klart besked för vi tänker inte medverka till att vi får en 184 
mer företagarfientlig politik o inte heller att vi får en mer 185 
landsbygdsfientlig politik 186 
 187 
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KPL: Jonas Sjöstedt är du orolig över att få mindre inflytande 188 
över regeringens budget och politik? 189 
 190 
S: ne det e jag inte (.) vi har ju förhandlat fram en gemensam 191 
budget å det e en väldigt bra budget (.) ÄNTLIGEN så är det 192 
ensamstående mammor som e vinnare i Sverige (.) äntligen gör 193 
vi något åt bostadsbristen (.) äntligen satsar vi på välfärden 194 
(.) å: jag är säker på att den budgeten kommer att gå igenom 195 
riksdagen (.) å: det är bra för rättvisan i vårt land (.) sen 196 
vad som händer i framtiden det får vi se (.) Å där har ju 197 
regeringen ett val man kan samarbeta med vänsterpartiet då 198 
blir de riktig rödgrön politik (.) fackliga rättigheter(.) 199 
investeringar för framtiden gör ni upp med det där gänget 200 
(pekar med hela handen) (.) då vet ni vad som händer det va ju 201 
den politiken som ni har dömt ut under (.) som misslyckades 202 
under åtta år (.) skattesänkningar (.) privatiseringar å: det 203 
valet kommer regeringen ha efter den här budgeten (.) men vi 204 
finns där (.) vi är redo o förhandla men då ska de va rödgrön 205 
politik (.) på +riktigt+  206 
 207 
KPL: Jan Björklund vill samarbeta då med Stefan Löfven (.) 208 
Anna Kinberg Batra e du beredd till blocköverskridande 209 
samarbete 210 
 211 
KB: vill man va säker på o slippa vänsterpolitik då ska man se 212 
till att alliansen kommer tillbaks till regeringsställning o 213 
det med majoritet (.) men jag vill vara tydlig på att vi 214 
samtidigt är mitt uppe i en akut flyktingkris (.) o: då håller 215 
jag med mina allianskollegor om att det inte vore ansvarsfullt 216 
att ta initiativ (.) o kasta Sverige ut i en politisk kris 217 
just nu.. det vi skulle behöva däremot är handling. En sak e 218 
att Stefan löfven nu innehar regeringsmakten men nu måste den 219 
ju användas (.) O jag har gett besked från oss (.) alliansens 220 
sida det e att vi vill bjuda in regeringen till samtal om just 221 
hanteringen av flyktingkrisen den akuta flyktingkatastrofen 222 
och integrationen för sverige har ju stora problem med dels 223 
hanteringen av flyktingkrisen dels att de e för svårt att 224 
komma i arbete i sverige det som behövs här är då konkreta 225 
förslag (.) konkreta besked  226 
 227 
MPL: stefan löfven vad säger du om den inbjudan? 228 
 229 
L: ja vi har ju bjudit in dom fyra vi har suttit o diskuterat 230 
precis den här svåra frågan o då va beskedet att ni inte var 231 
beredda o diskutera o att ni bara ville lyssna o höra va vi 232 
(.) hur vi såg på läget (.) ni ville inte sitta i några 233 
diskussioner (.) eh:: så jag bjuder gärna in er igen de e 234 
viktigt att vi… [avbryts av MPL]  235 
 236 
MPL: då har vi två inbjudningar 237 
Alla avbryter varandra (ohörbart) löfven överröstar och 238 
fortsätter  239 
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 240 
L: det (.) det är verkligen viktigt att vi gör det de svenska 241 
folket förväntar sig (.) vi har en väldigt (.) väldigt (.) 242 
stor fråga hur vi både ser till att vara solidariska och tar 243 
emot människor som flyr för sina liv o hur det ska fungera här 244 
hemma (.) nu återkommer vi till det så de så det tänker jag 245 
redogöra för de (.) för de politiken så anna kinberg batra 246 
inte lever i nån ovisshet  247 
 248 
KB: jag tycker inte att man ska göra sig lustig över att det 249 
har förts två olika typer av samtal utan nu (.) är vi i en 250 
akut ohållbar situation (.) här och nu (.) den här inbjudan är 251 
på riktigt och då välkomnar jag också om regeringen har 252 
någonting konkret å säga för ordning och reda i 253 
flyktingmottagandet och fler i arbete vilket e vad sverige 254 
behöver  255 
 256 
MPL: Ebba Busch Thor 257 
 258 
BT: nej jag anser inte att den beskrivning som Stefan löfven 259 
ger utav vårat möte är korrekt (.) det här handlar alltså om 260 
ett möte som vi hade för så sent som några veckor sen (.) där 261 
vi från kristdemokraternas sida (0,1) flera av mina 262 
allianskollegor lyfte flera konkreta förslag (.) vi va tydliga 263 
med att det va samtal (.) eh men att det inte var några 264 
förhandlingar (.) vi lyfte konkreta förslag som gör att vi på 265 
lång sikt också kan hantera eh flyktingkrisen då var det 266 
antingen frågetecken eller svar om att ja:: (.) det behöver vi 267 
hitta olika sätt att sätta på dagordningen (.) Inte en öppen 268 
hand om att (.) eh (.) bra (.) Då hittar vi ett sätt att 269 
diskutera det vidare 270 
 271 
KPL: stefan löfven 272 
 273 
BT: om det har ändrats då e jag väldigt glad (.) men det va 274 
inte det beskedet vi fick +då+  275 
 276 
L: vi måste ju först få veta om det är (.) om de är det ni 277 
säger precis själva (.) det e ett samtal det här blir ju bara 278 
ett käbbel ni (.) ni (.) valde att ha (.) ni ville alltså (.) 279 
jag antar att ni ville ha en redovisning på läget och det 280 
gjorde vi och sen har vi klargjort från dag nummer ett vi vill 281 
eh (.) lösa den här frågan så brett som möjligt därför att den 282 
är väldigt stor för svenska folket (.) så att det finns all 283 
anledning för oss att samverka i den där (.) jag välkomnar 284 
verkligen det beskedet från er sida  285 
 286 
BT: bra att det har ändrats(.) Tack 287 
 288 
KPL: men anna kinberg batra ja måste ändå fråga dig då (.) 289 
alliansen har ju en möjlighet att lägga fram en gemensam 290 
budget och med stöd utav sverigedemokraterna eh (.) fälla 291 
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regeringen (.) är ni beredda att göra det nån gång under den 292 
här mandatperioden? 293 
 294 
KB: vi har lagt gemensamma riktlinjer o gemensamt förslag till 295 
utgiftstak i riksdagens finansutskott (.) vi har en gemensam 296 
grundsyn på en politik som skulle bygga sverige starkare men 297 
valresultatet har ju inte ändrats och det parlamentariska 298 
läget har ju inte ändrats (.)  då e ju läget så att det är 299 
stefan löfven som har det större underlaget nu (.) vi kommer 300 
stå upp för vår politik naturligtvis (.) vi kommer rösta på 301 
våra egna respektive motion (.) det får man ju ibland höra att 302 
(.) eh: får man frågor om och det kan jag svara tydligt ja på 303 
(.) O då e de ju sannolikt så att Stefan löfven har de större 304 
underlaget (.) De vill ja ändra på det e därför alliansen (.) 305 
alliansen skulle behöva (.) behöver vi vinna större förtroende 306 
först då  307 
 308 
MPL: tack Därmed sätter vi punkt för diskussionen (.) vi ska 309 
gå vidare vi kan ju konstatera att sverige hamnat i ett mycket 310 
osäkert politiskt läge mitt under den värsta flyktingkrisen 311 
hittills 312 
 313 
KPL: ja:: aldrig tidigare har så många flyktingar kommit till 314 
Sverige som just nu (.) regeringen talar om att 150 000 315 
flyktingar kan komma att söka asyl i sverige bara i år o de 316 
kommer krävas extraordinära insatser 317 
 318 
MPL: det råder akut brist på boendeplatser och regeringen 319 
förbereder just nu tältläger (.) myndigheterna arbetar för 320 
högtryck o många frivilliga försöker hjälpa dom som kommer 321 
KPL: mm (.) statsminister stefan löfven (.) klarar sverige det 322 
här stora flyktingmottagandet? 323 
 324 
L: det här stora antalet människor som kommer till sverige det 325 
(.) det talar för en sak (.) o det e att vi måste ha delat 326 
ansvar i flera olika perspektiv (.) de ena e det globala 327 
perspektivet där självfallet inte minst säkerhetsrådet måste 328 
ta ett större ansvar för att få stopp på den konflikt som 329 
leder till att människor tvingas fly för sina liv bokstavligen 330 
(.) det andra är i EU o det e de jag arbetat med målmedvetet 331 
med sen jag tillträdde som statsminister (.) vi har fått ett 332 
bra samarbete med tysklands förbundskansler angela merkel med 333 
werner faymann (.) Österrike (.) för att alla eus 334 
medlemsstater måste ta sitt ansvar (.) Jag har kommit en bit 335 
på väg men inte tillräckligt men inte till dom det fortsätter 336 
 337 
KPL: men situationen idag...[Avbryts av löfven] 338 
 339 
L: o det tredje perspektivet de e här hemma i sverige (.) det 340 
kan inte va så att här hemma i sverige får vissa kommuner då 341 
säga att (.) nä vi tänker inte ta emot några (.) utan här får 342 
vi också dela på ansvaret (.) delar vi på ansvaret då (.) då 343 
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kan vi göra detta (.) jag inser full o väl att det här är en 344 
mycket (.) mycket svår situation (.) det e stora 345 
ansträngningar för kommunerna (.) eh skolorna (.) eh för 346 
boendet ett stort ansvar [ohörbart] o det är precis av de 347 
skälet som vi behöver ha de här samarbetet (.) hur ser vi till 348 
att klara den här situationen 349 
 350 
KPL: jimmie åkesson (.) sverigedemokraterna vill minska 351 
asylmottagandet med nittiofem procent omedelbart (.) hur ska 352 
det gå till? 353 
 354 
Å: asså vi befinner oss i en situation nu som är fullständigt 355 
ohållbar o det e stefan löfven lindar in det här man talar om 356 
stora ansträngningar som situationen är vi står inför en 357 
välfärdskollaps om ingenting sker nu vi står inför en 358 
systemkollaps om ingenting sker nu det krävs (.) att 359 
regeringen agerar och agerar inte regeringen så kommer 360 
regeringen att falla förr eller senare därför att den här 361 
situationen håller inte längre vi måste (.) nu har ju eus 362 
yttre gräns har ju fallit det är ju det som är poängen här det 363 
är därför vi ser den här stora strömmen just nu (.) åå då 364 
måste vi återupprätta de inre gränserna- skyddet de inre 365 
gränskontrollerna vi måste få ett stopp på asylinvandringen 366 
till sverige nu och rikta om flyktinghjälpen till närområdet 367 
där de allra flesta flyktingar finns så att vi fokuserar på 368 
att hjälpa så många flyktingar som möjligt (.) samtidigt som 369 
vi räddar systemen och välfärden  370 
 371 
KPL: får stefan löfven svara på det [Avbryts av Å, ohörbart]  372 
 373 
L: ja välfärdskollapsen den sker ju om sverigedemokraternas 374 
budget skulle gå igenom för ni tänker ta 90 miljarder kronor 375 
från kommunerna  376 
 377 
Å: +nej+ 378 
 379 
L: +där+ har du den stora välfärdskollapsen (.) det är 380 
självfallet så att vi ska hjälpa i närområdet och det sker (.) 381 
jag vill påminna om att sverige är en av dom största 382 
biståndsgivarna och hjälpen också i detta närområde o i det 383 
avseendet är sverige en stormakt o vi ska göra mer där o vi 384 
ska göra mer tillsammans med eu men det kommer inte att 385 
innebära att inte det kommer några människor hit o när jag 386 
pratar med (.) med flyktingkommissarien [NAMN] säger han 387 
precis de (.) ja:: vi behöver mer hjälp här men det är 388 
självfallet så att människor också kommer att fly i 389 
fortsättningen  390 
 391 
KPL: jimmie åkesson 392 
 393 
Å: ni väljer ju att ta pengar från biståndet o lägger på 394 
bidrag till de som kommer till sverige (.)Det är ett väldigt 395 
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ineffektivt sätt att hjälpa på o de kostar väldigt mycket 396 
pengar o det e de som kommer leda till en välfärdskollaps 397 
(.)Sen plus det faktum (.) det finns ju ingen som helst 398 
möjlighet för välfärdsystemet i vårt land (.) för skolor (.) 399 
för vård för omsorg (.) o för andra system i samhället att 400 
hantera en (.) en invandring om 2000 människor om dagen kanske 401 
eller ännu fler(.) vi vet ju inte var detta slutar (.) När man 402 
lyssnar på debatten får man lätt intryck av att det här 403 
nånting tillfälligt som vi ska hantera (.) en kris under en 404 
begränsad tid (.) så är det inte (.) och det kommer även 405 
stefan löfven bli varse (.) det här är ingenting tillfälligt 406 
utan det vi ser nu det är en ny folkvandringstid (.) människor 407 
söker sig från den fattigare delen av världen till vår del av 408 
världen för att få ett bättre liv (.) o jag kan förstå det att 409 
man gör det  410 
 411 
KPL: stefan löven 412 
 413 
[Å, L och KPL pratar samtidigt, ohörbart] 414 
 415 
L: å:: det är av det skälet som vi måste investera i vårt land 416 
på ett helt annat sätt som (.) som  417 
 418 
Å: för vilka pengar då?! 419 
 420 
L: [ohörbart] har gjorts tidigare (.) eh vi måste investera 421 
för att både dom som bor här i sverige (.) länge som är 422 
arbetslösa måste in i arbete men också dom som kommer från 423 
andra länder De gå (0,1) problemet försvinner inte jimmie 424 
åkesson (.) hur mycket du än vill detta vi har en humanitär 425 
kris runt om i landet (.) i världen (.) vi har en flyktingkris 426 
o den kommer inte försvinna hur mycket du än blundar (.) MEN 427 
det kommer inte att hjälpa jimmie åkesson (.) när du tar 90 428 
miljarder kronor från kommunerna +då+ kommer dom gå på knäna  429 
 430 
Å: å det kommer inte hjälpa när invandringen (..) tusen 431 
människor om dan.. (ohörbart, avbryts av MPL)  432 
 433 
MPL: nu så skickar vi ordet vidare till anna kinberg batra (.) 434 
precis som jimmie åkesson har du föreslagit att man ska 435 
inrätta gränskontroller (.) tillfälliga gränskontroller (.) eh 436 
(.) men fri rörlighet är ju en grundbult i EU-samarbetet 437 
 438 
KB: ja det handlar om kontroll inte å stänga gränser (.) ja 439 
tycker att eh det är slående här i studion ikväll hur 440 
statsministern han använder många stora ord men det är väldigt 441 
lite konkret agerande (.) regeringen kan ju enligt eu-442 
regelverket införa tillfälliga kontroller för att ha ordning 443 
och reda så vi vet vilka som kommer hit vi skulle behöva ett 444 
system med tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel som 445 
tyskland har (.) som är generösast i hela europa för att 446 
bättre kunna hjälpa dom som behöver vårt skydd mest så kallade 447 
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säkra länder hör dit för att ha ordning på vilka som kommer så 448 
vi ska kunna hjälpa dom som behöver (.) å sen måste det bli 449 
mycket lättare att komma i arbete i sverige (.) där är det ju 450 
+tomt+ från stefan löfven (.) att fler behöver ta ansvar är vi 451 
överens om men vad gör regeringen konkret för att faktiskt få 452 
ordning och reda i mottagandet och snabbare vägar in i sverige 453 
 454 
MPL: gustav fridolin (.) Gränskontroller (.) föreslår anna 455 
kinberg batra här är det något regeringen kan acceptera? 456 
 457 
F: ja den ordning vi har i sverige är att eh (.) 458 
expertmyndigheten (.) framförallt polisen som avgör det (.) 459 
inte moderata samlingspartiet [avbryts av MPL] 460 
 461 
MPL: men regeringen.. [ohörbart] 462 
 463 
F: …fast jag tror det är ganska bra att de som har kontroll är 464 
dom som bedömer det… [avbryts av MPL] 465 
 466 
MPL: så det är inte aktuellt?  467 
 468 
F: å det är polisen som bedömer det (.) då är frågan vad vi 469 
gör nu konkret jag tycker det här är en ganska (1,5) trots 470 
allt en ganska bra diskussion dels att vi inte fastnar i vilka 471 
kristdemokrater firade i champagne i helgen utan gick över 472 
till det (som) vi konkret gör i det nationella flyktingkrisen 473 
nu (.) +bra+ å att sen kopplar samman att människor kommer hit 474 
att man öppnat första dörren (.) ger människor en fristad till 475 
o öppna dom andra dörrarna (.) dörrarna in i bostad dörrarna 476 
in i skolan (0,2) dörrarna in i arbete (.) och JA vi gör 477 
konkreta saker vi har infört snabbspår så att den som kommer 478 
hit kan snabbt utnyttja sin kompetens vare sig det är som 479 
lärare vi har 1400 lärare i etableringsuppdraget klart att vi 480 
behöver använda dom i svensk skola så dom nu kan jobba 481 
tillsammans med dom barn som kommer hit får en snabbskola (.) 482 
att vi har sett till att man lär sig svenska från dag ett på 483 
asylboenden (.) inte behöva vänta på en (till) asylansökan är 484 
prövad (.) i det här läget kanske flera år efter man har 485 
kommit hit O vi säkerhetsställer att man (.) har en bra 486 
utbildning på eh komvux [avbryts av MPL] 487 
 488 
MPL:[ohörbart, tilltalar KB] är det här tillräckliga åtgärder 489 
menar du?  490 
 491 
KB: nej (.) vi har ju en ohållbar situation nu (0,1) vi har 492 
ju:: ett inflöde som kanske är tvåtusen om dan vi har 493 
situationer där kommuner larmar om att det förändras timme för 494 
timme (.) oh: regeringen står här och talar om åtgärder (.) 495 
men det vi måste veta e (0,1) vilka kommer hit? Vi måste ha 496 
li::te kontroll så vi vet vad det är för människor som kommer 497 
(.) vi måste bli mycket effektivare i prövning o hantering av 498 
dom som behöver skydd hos oss för att kunna mäkta med o ta 499 
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emot o pröva asylansökningar (.) o vi måste få folk i arbete 500 
där har vi lagt konkreta förslag på första jobbet-avdrag (.) 501 
första jobbet anställningen(0,2) nu står statsministern o 502 
+flinar+ åt +det+ men det är ju lägre trösklar som behövs för 503 
att människor ska komma in i samhället o jobba o göra rätt för 504 
sig (.) annars håller sverige inte ihop  505 
 506 
MPL: stefan löfven?  507 
 508 
KB: det är allvarliga saker stefan löfven! 509 
 510 
L: de e ju så (0,2) de första jobbet avdraget du pratar om 511 
anna kinberg batra har inget med första jobbet att göra (.) 512 
det är ett sjätte jobbskatteavdrag ett till o sen har ni ju 513 
döpt om det för att ni (.) ni (.) det e lite skummigt 514 
möjligtvis (.) men om vi pratar om det viktiga på riktigt om 515 
vad vi ska göra (.) jo vi vill ha människor in i arbete så 516 
snabbt som möjligt och då får vi lov att säga det att de är 517 
lite skillnad på de som kommer (.) en del kommer med en hög 518 
utbildning om har bra yrkeserfarenhet men se till då att dom 519 
kommer i arbete så snabbt som möjligt därav vår kontakt med 520 
parterna för o få till ett snabbspår (.) sen finns det dom som 521 
har låg utbildning (.) kanske ingen utbildning alls o där är 522 
vi beredda att pröva ytterligare (0,2) jag kan säg idag att 523 
regeringen ser behov av moderna beredskapsarbeten i dom gröna 524 
näringarna (.) skogsbruket jordbruket med mera (.) där kan dom 525 
som har en låg utbildning göra en fin insats för sverige   526 
 527 
KB: förlå::t jag glömde ju (.) stadsministern e ju konkret i 528 
vissa avseenden (.) han försämrar rotavdraget (.) han 529 
försämrar rutavdraget där många får just det där första enkla 530 
jobbet (.)  han höjer skatt på jobb med ungefär fyrtio 531 
miljarder kronor han gör det svårare på punkt efter punkt 532 
efter punkt för dom som inte har kommit in i arbete att få det 533 
[avbryts av KPL]  534 
 535 
KPL: vi kommer att komma (0,3) vi håller oss kvar istället vid 536 
flyktingarna (.) det handlar om flyktingarna som kommer till 537 
sverige nu kristdemokraterna (.) ni har ett förslag om (.) ni 538 
vill införa tillfälliga uppehållstillstånd varför då? 539 
 540 
BT: därför att vi måste både idag och i morgon ta det 541 
medmänskliga ansvar som vi har för att (.) kunna hjälpa dom 542 
människor som just nu flyr för sina liv (.) eh: och då behöver 543 
vi ha en politik en flyktingpolitik som bygger både på hjärta 544 
och hjärna (.) o därför har vi föreslagit temporära 545 
uppehållstillstånd istället för permanenta uppehållstillstånd   546 
 547 
KPL: vilken effekt skulle det få?  548 
 549 
BT: ett system som säkra länder också därför att det e ett 550 
sätt som istället för regeringens ord kunna gå till agerande 551 
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till handling i frågan om att sätta press på andra länder inom 552 
eu (.) inom europa att ta ett större ansvar så att vi kan 553 
hjälpa fler men istället står regeringen utan plan för hur man 554 
långsiktigt ska kunna lösa den här frågan (.) man har i 555 
praktiken stefan löfven så har ni båda fridolin och löfven 556 
gjort er beroende utav den ungerska taggtråden för att 557 
förhindra människor från att komma hit (.) för ni har ingen 558 
plan för att minska trycker för det svenska 559 
flyktingmottagandet och risken med de det är just de att vi 560 
inte klarar av även på sikt att hjälpa människor i nöd (.) när 561 
jag ställer frågan till er om vad ni vill göra för att 562 
förhindra att människor överhuvudtaget behöver fly då e svaret 563 
vi ska sätta det på dagordningen men det finns ingen fråga hur 564 
man sätter det på dagordningen  565 
 566 
[BT, KPL och L pratar samtidigt, ohörbart]  567 
 568 
L: det blir så mycket faktafel här vi måste hålla oss till 569 
sanningen (.) vi har gjort upp inom ramen till eu sen vi 570 
tillträdde två gånger sen en omfördelning av flyktingar i 571 
europa (.) det slet ni med i (.) i den förra regeringen också 572 
men då hände det inte (.) då blev inte de (0,2) nu har vi två 573 
sådana uppgörelser men det (.) jag säger att det räcker inte 574 
(.) men vi måste fortsätta vi har ett mycket bra samarbete med 575 
tysklands förbundskansler på precis det området [avbryts] 576 
 577 
BT: men inget av det minskar ju trycket på det svenska 578 
flyktingmottagandet? 579 
 580 
L: [ohörbart] om jag bara får prata klart (.) om vi tar den 581 
frågan som du nämnde i (.) i (.) i ett annan sammanhang säkra 582 
länder (.) där delar vi uppfattning o där tycker jag då vi ska 583 
hjälpas åt att driva den uppfattningen o göra de tillsammans 584 
med våra (.) gentemot våra partier som vi har i europa (.) att 585 
vi måste ha ett sånt (.) ett sånt system med säkra länder så 586 
då vet vi att dom (.) även om dom (.) även om dom har rätt att 587 
få sin asyl prövad individuellt så kommer det att bli en 588 
snabbare hantering o kan skydda dom som faktiskt behöver skydd 589 
på ett bättre sätt  590 
 591 
MPL: [ohörbart, BT överröstar] 592 
 593 
BT: de:: va inte svar på frågan (.) inte överhuvudtaget (.) 594 
det minskar inte trycket på det svenska 595 
flyktingmottagarsystemet o det ger inte fred i syrien  596 
 597 
MPL: jonas sjöstedt  598 
 599 
S: det här förslaget som både moderater och kristdemokrater 600 
föreslår om tillfälliga uppehållstillstånd (.) det löser inga 601 
problem men det skapar en hel del nya problem det innebär att 602 
vi får mer byråkrati man ska pröva samma fall igen o igen o 603 
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åter igen (.) det e inte det migrationsverket behöver just nu 604 
de kan jag lova er det andra är (.) ta do som kommer in dom 605 
som flyr för sina liv med sina barn från syrien dom behöver 606 
bygga en ny framtid (.) ni säger att nej (.) det är inte 607 
säkert vi får se hur de går (.) det där ökar osäkerheten det 608 
minskar möjligheterna att komma in i det svenska samhället (.) 609 
det här är en jätte utmaning det här är jätte svårt ja (.) jag 610 
inser det fullt o väl o stefan löfven har rätt med att alla eu 611 
länder måste ta ansvar (.) men de som glädjer mig de:: e o se 612 
hur de svenska folket reagerar alla dom som kontaktar de 613 
svenska asylboenden o säger här är vi (.) välkomna till 614 
våran..[ avbryts av MPL]  615 
 616 
B: de (.) det är diskussioner som följer jag tror inte de (.) 617 
de e: (.) det kommer nu hundra tusentals i nästa steg (.) 618 
kanske nån miljon människor från eh krisområdet (.) 619 
mellanöstern in till europa det finns (.) det är inte några 620 
administrativa förändringar eller aldrig så mycket taggtråd 621 
heller för den delen kommer inte kunna hindra detta (.) 622 
människor flyr för sina liv i desperation vi (.) man måste 623 
visa medmänsklighet både att hjälpa på plats där nere i 624 
mellanöstern men också för dom människor som kommer (.) vi vi 625 
(.) det finns inget val å sätta upp taggtråd de e helt 626 
ovärdigt men inte ens de skulle hjälpa människor e på flykt o 627 
(.) o det märks ju de håller ju inte ens i ungern de funkar 628 
inte (.) vi måste fördela detta gemensamt i europa men vi 629 
måste också förbereda oss för dom utmaningar som vi nu står 630 
inför (.) o ja ska säga då den stora utmaningen de e inte o 631 
fixa akut tält (.) tak över huvudet det går säkert att fixa 632 
även om de kräver stora ansträngningar (.) de e nästa steg (.) 633 
att dessa människor ska integreras i sverige de e där 634 
utmaningen ligger (.) o då vill jag säga (.) vi har en (.) vi 635 
har en viss tröskel för o komma in i sverige men vi har en 636 
mycket högre tröskel för att sen komma in på arbetsmarknaden i 637 
sverige o få jobb o visst kan man skapa konstgjorda jobb (.) 638 
beredskapsjobb o allt möjligt det går naturligtvis att göra 639 
med skattepengar men det rimliga e ju att vi på sikt försöker 640 
sänka tröskeln att komma in på arbetsmarknaden vi måste (.) 641 
sverige har ju gått längst i europa att ta bort lite enklare 642 
jobb för (.) för människor med låg utbildning [avbryts av MPL]  643 
MPL: vi återkommer alldeles (.) alldeles strax till jobben (.) 644 
nu ska vi låta anders w jonsson (.) ohörbart B talar i mun] 645 
J: att behandla andra som man själv skulle vilja bli behandlad 646 
i motsvarande situation de e en (.) ganska bra riktmärken (.) 647 
eh (.) o den här pappan som flytt genom europa (.) den här 648 
pappan med dottern i sin famn (.) det ska va självklart att 649 
han är välkommen hit o att han kan känna sig trygga (.) det 650 
avgörande för oss som politiker de e o se till att dom snabbt 651 
kan knyta an till de svenska samhället (.) o dr känner ja en 652 
väldigt stor oro just utifrån vi har en regering som 653 
konsekvent ser till att ge sig på dom arbetsgivare som har 654 
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möjlighet att anställa dom som faktiskt saknar utbildning (.) 655 
de är [avbryts av KPL] 656 
KPL: men anders jonsson du e ju inte överens med dina 657 
alliansvänner här för att centerpartiet (.) ni vill ju ha kvar 658 
dom permanenta eh (.) uppehållstillstånden? 659 
 660 
J: ja (.) o de avgörande för oss e att dom människor som har 661 
flytt hit dom ska så snabbt som möjligt få anknytning till de 662 
svenska samhället (.) o i de läget ser vi att de permanenta 663 
uppehållstillstånd gör att man så fort som möjligt är 664 
intresserad att lära sig svenska (.) man försöker så fort som 665 
möjligt att knyta an till de svenska samhället å (.) de e 666 
därför vi står för att de ska vara permanenta 667 
uppehållstillstånd i ett läge där vi faktiskt ser (.) att 668 
kriget i syrien kommer inte att lösas under tjugohundra femton 669 
o sannolikt inte under tjugohundra sexton (.) då e de viktigt 670 
att dom här snabbt kommer in i samhället  671 
 672 
KPL: jimmie åkesson 673 
 674 
Å: de här (.) de här e ju så absurt verklighetsfrånvänt (.) 675 
precis de här (.) människor måste in i arbete visst dom ska 676 
bli en del av det svenska samhället (.) de sa man när de kom 677 
några hundra i veckan (.) o man säger likadant nu (.) man har 678 
ju inte lyckats förr o vad säger att man kommer lyckas med 679 
detta när de kommer två tusen människor om dagen (.) det e ju 680 
ett omöjligt uppdrag (.) +förstår ni inte de+ förstår ni inte 681 
att eh (.) tillflödet måste stoppas +nu+ annars står vi inför 682 
en kollaps (.) så är de  683 
 684 
KPL: gustav fridolin 685 
 686 
F: det finns (.) de finns [avbryts av Å] 687 
 688 
Å: de hjälper inte (.) de hjälper inte världens flyktingar att 689 
vi har en stor invandring 690 
 691 
MPL: gustav fridolin  692 
 693 
F: +jo+ (.) vi har lyckats förr 694 
 695 
Å: +nej+ (.) +nej+ 696 
 697 
F: imorgon bitti går människor som kom hit från krigets balkan 698 
eller pinochets chile till jobbet (.) e med o bidrar (.) 699 
jobbar o betalar skatt i sverige (.) vi +har+ lyckats förr (.) 700 
de e inte lätt de e en stor utmaning men vi har lyckats förr o 701 
vi ska lyckas igen (.) de finns två frågor man kan ställa sig 702 
som europas länder nu ställer sig när människor kommer från 703 
krigets syrien (.) antingen ställer man frågan som vissa 704 
länder (.) vilket rakbladsstängsel ska vi köpa in (.) vilken 705 
tårgas ska vi ge till poliserna (.) hur slår vi flyktingar 706 
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mest effektivt (.) eller så ställer vi frågan som dom andra av 707 
oss (.) inte du jimmie (.) men dom andra av oss diskuterar här 708 
(.) hur ser vi till att människor får jobb (.) hur ser vi till 709 
att människor kommer in i skolan på ett bra sätt (.) jag tror 710 
att de e den frågan (.) o dom frågorna svenska folket vill att 711 
vi ska ställa [avbryts av Å] 712 
 713 
Å: du kan ju ställa dig hur många frågor du vill (.) men 714 
faktum är att +ni+ har inte lyckats [avbryts ohörbart] 715 
 716 
S: ja tycker att du (.)  du väljer vad du tycker e viktigt (.) 717 
om en flykting får nånting (.) då e de ett jätte problem för 718 
dej (.) men:: (0,2) om nån blir miljonär på flyktingarna (.) 719 
om nån kammar hem hundratals miljoner kronor på ensamkommande 720 
flyktingbarn (.) hvb-hem eller asylboenden så (.)  så (.) 721 
[avbryts av Å ohörbart tal] så tycker du de e okej  722 
 723 
Å: nej de tycker ja inte  724 
 725 
S: därför ni har träffat dom här (.) Dom har uppvaktat er (.) 726 
ni har träffat almega ni har träffat riskkapitalbolagen (.) o 727 
dom har övertalat er o svänga så ni tycker egentligen de e 728 
okej att skattebetalarnas pengar (.) de går rakt ner i 729 
fickorna på alla dom här som tjänar pengar på flyktingar 730 
[avbryts av Å] 731 
 732 
Å: nej (.) ne om du hade lyssnat [ohörbart] du står här o 733 
ljuger 734 
 735 
S: de stora hyckleriet för dej [avbryts av Å, ohörbart] du 736 
bryr dej bara om kostnader när de e en flykting som får hjälp 737 
o de e riskkapitalbolag som skor sig på flyktingarna då e de 738 
helt okej för dej [avbryts av Å ohörbart] 739 
 740 
Å: med vår flyktingpolitik kommer inga pengar gå ner i de här 741 
girigbukarnas fickor o de lovar ja dej (.) de e med +din+ 742 
politik dom kan tjäna pengar (.) därför att situationen är 743 
ohållbar det är in som skapar den här situationen [avbryts av 744 
S ohörbart] 745 
 746 
S: men hur kommer de sig att de uppvaktat er o fått er o 747 
svänga [avbryts av Å, ohörbart] ... rädda deras vinster... 748 
flyktingmottagandet...  749 
 750 
Å: jag tror att(.) jag tror att (…) ne jag ska inte [ohörbart] 751 
för att rädda deras vinster [avbryts av S, ohörbart] jag ska 752 
rösta för att minska invandringen [avbryts av Å och KPL] 753 
 754 
Alla deltagare talar samtidigt [ohörbart]  755 
 756 
MPL: nu går vi vidare här då o vi ska tala om en fråga vi va 757 
inne på alldeles nyss (.) de vill säga kommunernas möjlighet 758 
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att eh (.) skyldighet att ta emot flyktingar (.) där vill ju 759 
regeringen lagstifta (.) om att alla kommuner ska tvingas ta 760 
emot (.) flyktingar men de eh (.) går ni +emot+ (.) anna 761 
kinberg batra (.) varför de 762 
 763 
KB: det e lätt att de blir käbbel då som de va alldeles nyss 764 
(.) men de ja eh (.) vill få här då e att få 765 
flyktingmottagandet att funka (.) ja:: vill att  +alla+ 766 
kommuner i hela landet tar ansvar (.) att hela landet tar 767 
ansvar och vi behöver lösa den akuta situation som vi är i 768 
+nu+ de lagförslag som diskuteras när den här frågan kommer 769 
upp de handlar om (.) ungefär var sjätte av dom som redan har 770 
fått sin asylsökan gjord (.) o så handlar de om hur mycket 771 
bostäder de finns i den o den kommunen i de läget (.) de ja 772 
vill göra (.) de e att förlänga tiden vi hjälper kommunerna 773 
(.) med etablering (.) ja vill se till att sverige får fram 774 
många fler bostäder (.) ja vill förkorta vägarna till första 775 
jobbet (.) så man kommer in i samhället (.) o (har) lagt 776 
konkreta förslag på de (.) för problemet med både mottagande o 777 
migration e att de e för svårt (.) de tar för lång tid o då 778 
behöver vi +hjälpas+ åt (.) därför har jag lagt konkreta 779 
förslag o ja tycker de e resultaten som e de viktiga här  780 
 781 
MPL: jan björklund (.) du håller inte med moderaterna du anser 782 
(.) kommunerna ska tvingas ta emot  783 
 784 
B: ja:: (.) de e ett nationellt åtagande vi har (.) de går 785 
inte att säga att nåra kommuner nu ska slippa tycker ja (.) de 786 
e i synnerhet när vi nu e överens i europa att vartenda land i 787 
europa även om man är allra fattigast i europa nu ska tvingas 788 
(.) eh in o ta ansvar (.) så ska vi då sitta att några få 789 
ganska välbärgade kommuner svenska kommuner ska då slippa 790 
undan (.) ja tycker inte de (.) eh ja är inte beredd att stå 791 
för de vi har (0,2) för vår sida omprövat detta när vi nu får 792 
en flyktingfördelning i europa där alla länder måste ta ansvar 793 
då menar ja att det e rimlig princip att också alla kommuner i 794 
sverige gör de  795 
 796 
MPL: anna kinberg batra (.) varför ska välbärgade slippa undan  797 
 798 
KB: ingen ska slippa undan (.) alla måste ta ansvar alla 799 
kommuner måste ta ansvar för att det ska fungera bättre 800 
behöver några saker ändras (.) de e därför ja vill ha kvar den 801 
prestationsbaserade ersättningen till kommunerna de vill inte 802 
regeringen (.) de e därför jag vill förbättra bostadspolitiken 803 
(.) de e därför ja vill förbättra +integrationen+ de e därför 804 
ja vill ha bättre ordning o reda i flyktingmottagandet redan 805 
från början så att man snabbare kan få sitt beslut (.) o allt 806 
detta för att snabbare komma in i (.) i svenska samhället hela 807 
svenska samhället i hela landet  808 
 809 
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KPL: mm (.) gustav fridolin är de bättre att stötta kommunerna 810 
än att tvinga dom  811 
F: mm (.) vi höjer ju kraftigt resurserna till kommunerna (.)  812 
o de gör vi därför att vi ser (.) ja möter ju själv lärare 813 
rektorer kommuner som verkligen (.) kavlar upp för o göra sitt 814 
allra (.) allra bästa för dom här barnen vars första år varit 815 
krig o flykt ska få en bra start (.) dom måste få dom resurser 816 
som krävs för o klara det jobbet o därför höjer vi kraftigt 817 
dom resurser till kommunerna  (.) eh men sen måste vi ju se 818 
till precis som jan björklund säger (.) jag håller helt med 819 
+alla+ kommuner e med o tar ansvar de här är ett åtagande för 820 
hela sverige de e så vi säkerhetsställer att människor får en 821 
bra väg in i skola en bra väg in i jobb (.) precis de anna 822 
kinberg batra pratat om (.) hitintills i debatten (.) då måste 823 
man också få möjlighet att bo i +alla+ kommuner 824 
 825 
KPL: ebba busch thor  826 
 827 
BT: ja tycker att de (0,3) pågår en väldigt problematisk 828 
positionerande här därför att det är många utav oss som är 829 
överens att man ska vara välkommen +hit+ (.) men den politik 830 
som regeringen just nu för (.) den säger att dom inte är 831 
välkomna +hem+ dom som kommer just nu (.) därför att ni bygger 832 
skyhöga murar in på den svenska arbetsmarknaden (.) eh när ni 833 
försvårar för dom arbetstillfällen som ska göra de möjligt för 834 
människor att kliva in på arbetsmarknaden (.) fortfarande e 835 
det så att dom barn som nu flyr tillsammans med sina föräldrar 836 
över medelhavet genom europa till sverige dom kan gå en hel 837 
grundskoletid innan dom får lov att se sin mamma eller pappa 838 
gå till jobbet för första gången (.) det e ett allvarligt 839 
problem att vi just nu välkomnar människor hit men inte hittar 840 
ett sätt att säkra att flyktingmottagandet mäktar med imorgon 841 
o de e ett allvarligt problem att människor inte välkomnas 842 
+hem+ utan med er politik ett långvarande utanförskap för att 843 
ni inte vill ha för +enkla+ vardagsjobb  844 
 845 
KPL: du vi ska som sagt återkomma till jobben om en liten 846 
stund (.) anders jonsson (.) centerpartiet (.) ni vill 847 
bötfälla kommuner som inte (.) ställer upp  848 
 849 
J: aa: men det e ju helt avgörande för det här ska kunna 850 
fungera på ett bra sätt att det finns ett starkt engagemang 851 
bland frivilligorganisationerna o i kommunerna (.) o att i de 852 
läget sitta i stockholm o diktera exakt hur många de ska vara 853 
i olika kommuner (.) de riskerar att vi får ett betydligt 854 
sämre mottagande än vad vi annars skulle ha fått (.) vi har 855 
därför sagt att det e bättre att använda ekonomiska styrmedel 856 
än att diktera från stockholm hur de enskilda kommunerna ska 857 
agera (.) de e viktigare att dom som kommer ska känna sig 858 
välkomna inte att dom känner att dom har blivit påtvingade  859 
 860 
KPL: stefan löfven  861 



 
 

 44 

 862 
L: tycker de e viktigt att vi ger alla kommuner den möjlighet 863 
att ta emot (.) o då ska vi va lika tydliga som vi e på eu-864 
området (.) om vi säger att alla eus medlemsstater ska ta sitt 865 
ansvar (.) varför ska vi då säga att vissa (.) faktiskt rätt 866 
så välbärgade kommuner inte ska ta ansvar (.) ja tycker de e 867 
viktigt att hänga på den här frågan om till exempel bostäderna 868 
också nu där gör ju regeringen nu en stor bostadssatsning 869 
(0,3) också de för att både dom som finns här i landet redan o 870 
inte har bostad o dom som kommer hit ska ha en ökad chans att 871 
få en egen bostad (.) de e en investering som vi gör 872 
tillsammans o jag tycker den är så viktig att vi betraktar den 873 
på det sättet så inte här nu blir en (??) människor som finns 874 
här i sverige dom tycker i (.) ni bara tänker på dom som 875 
precis har kommit (.) vi tänker på dom för om ska få ett 876 
riktigt hem (.) men vi ska bygga sverige tillsammans o då e 877 
det bostäder för alla o de e jobb för alla (.) o ja jag kan 878 
mycket väl tänka mig anna kinberg batra (.) att fundera på hur 879 
eh (.) eh hur länge kommuner behöver stöd (.) vi har ökat nu 880 
stödet rejält schablonbeloppet med 15 procent (eller 50?) men 881 
vi kan mycket väl fundera på (.) hur länge behövs de stödet 882 
till kommunerna 883 
 884 
KB: de diskuterar jag gärna (.) för idag e de ju en ersättning 885 
där man får mer om man tar större ansvar (.) vi moderaterna 886 
har också föreslagit (.) en längre tid som man kan få stöd 887 
från staten om man behöver för o ta emot på kommunnivå (.) men 888 
när man talar om bostäder (.) då e de ju det här med ord o 889 
handling igen stefan löfven (0,2) ni har ju röstat emot 890 
förenklingar av detaljplaner till exempel o såna här regler 891 
som behöver ändras för att lättare få fram bostäder (.) du 892 
står här o talar om investeringar o ansvar men när de kommer 893 
till att möjliggöra att bygga mer +då+ blir de svårt (.) ännu 894 
svårare när gustav fridolin står bredvid (.) miljöpartiet har 895 
ju försökt stoppa till exempel ett område i jönköping med 896 
hundra bostäder för att de fanns +spår+ av en skalbagge i 897 
närheten (.) står de verkligen i proposition [avbryts av MPL, 898 
ohörbart] 899 
 900 
F: o ni (.) ni stoppar en yta lika stor som östermalm i 901 
stockholm för att de finns spår av bromma flygplats där (.) de 902 
e klart att där finns många områden där man skulle kunna bygga 903 
många bostäder (.) o de e klart vi ska se till att [ohörbart] 904 
(.) ja tycker att dom borgliga hade en hyfsat bra politik när 905 
de handlar om regelförenkling på bostadsområdet vi verkställer 906 
en hel del av de vi behöver göra men (.) men man kan inte bo i 907 
en regelförenkling man måste också bygga mer (.) därför 908 
investerar vi i byggandet av små (.) klimatsmarta hyresrätter 909 
med en hyra man faktiskt har råd att betala även om man har en 910 
låg inkomst o dom investeringarna dom plockar dom borgerliga 911 
bort i sina budgetar för man ska ha råd med skattesänkningar  912 
 913 
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KPL: jan björklund  914 
 915 
B: vi får väl se hur mycket bostäder där byggs alltså 916 
sanningen e den att det behövs investeringar i bostäder för 917 
kanske tusen miljarder kronor eller nåt sånt där (.) de tre 918 
miljarder ni lägger i subventioner de kommer inte betyda 919 
speciellt mycket mer än möjligtvis [avbryts av MPL] .. 920 
priserna går upp  921 
 922 
MPL: är de bättre o ta bort.. [avbryts av B] 923 
 924 
B: nä (.) de har väl hittills i historien har de gett väldigt 925 
lite effekt eh (.) när man ger subventioner i den 926 
storleksordningen (.) +däremot+ skulle de ge effekt (.) de e 927 
en avreglering också av hyressättningen då skulle också där 928 
börjas bygga mer bostäder i sverige åh eh (.) o: (0,2) vi har 929 
ju vi har en socialistisk inspirerad o den har även 930 
allianspartier genom åren stått bakom (.) men vi har en 931 
socialistisk inspirerad bostadspolitik i sverige den e enormt 932 
planekonomisk med prisreglering o byråkratiskt (.) vi måste 933 
bygga mer bostäder [avbryts av MPL, båda talar i mun, 934 
ohörbart] 935 
 936 
MPL: nu får jonas sjöstedt svara 937 
 938 
S: de som e märkligt med dom borgerliga partierna de e att vi 939 
kan satsa hur mycket som helst på bostäder bara de går till 940 
dom som redan har en bostad då kan man få ränteavdrag rot-941 
avdrag o hur mycket som helst (.) men när vi lägger pengar 942 
+äntligen+ på o bygga bort bostadsbristen då vill ni inte 943 
lägga en krona (.) men nu ska jag återkomma till ämnet (.) det 944 
som händer anna kinberg batra (.) när ni inte tar ansvar för 945 
dom rikaste moderat styrda kommunerna ska ta emot flyktingar 946 
(.) de e att människor sitter kvar på asylförläggningar runt 947 
om i sverige (.) o inte får starta sina liv (.) tusentals 948 
människor som har fått tillstånd att stanna i sverige o väntar 949 
på att få komma ut (.) snacka med dom här kommunalråden (.) ta 950 
de här beslutet (.) se till att även (.) +dina+ moderatstyrda 951 
kommuner faktiskt hjälper till vi behöver alla kommuner som 952 
hjälper till med de här o de håller inte att säga ena stunden 953 
(.) alla i eu ska hjälpas åt (.) de tycker ja e helt rätt men 954 
då ska väl också danderyd hjälpa till  955 
 956 
KPL: ett kort svar från anna kinberg batra 957 
 958 
KB: danderyd rapporterar ett ökat ansvarstagande vilket e 959 
viktigt (.) men jag träffade en pappa från syrien häromdan som 960 
satt med sina två barn o väntade på (0,2) att komma in i 961 
svenska samhället han har fått sitt beslut om 962 
uppehållstillstånd men har får +inte+ bostad han får inte jobb 963 
o för honom vill jonas sjöstedt göra det svårare att få jobb 964 
svårare att få första jobbet (.) klämma åt dom enklare jobben 965 
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låta honom sitta där o ha sitt beslut men inte komma in i vårt 966 
samhälle (.) de e då det spelar roll o får effekt jonas 967 
sjöstedt o stefan löfven (.) de e för att komma in i samhället 968 
man måste göra det enklare o bygga o mycket (.) mycket enklare 969 
om komma in på arbetsmarknaden (.) ni försvårar det nu hela 970 
regerings.. [avbryts av KPL] 971 
 972 
KPL: då tar vi o rundar den här debatten o fortsätter med en 973 
annan  974 
 975 
MPL: som ni har hört så har ju integrationsdebatten mycket att 976 
göra med jobbdebatten det e den vi ska ta nu (.) 977 
arbetslösheten är fortsatt hög i sverige 978 
 979 
KPL: aa det e fyrahundra tusen som saknar ett jobb i sverige 980 
(.) o de e dom nyanlända och dom unga utan gymnasieutbildning 981 
som har det allra svårast att hitta ett arbete 982 
 983 
MPL: o anna kinberg batra (.) din viktigaste kritik mot 984 
regeringens jobbpolitik (.) vi har hört lite av de tidigare 985 
(.) va är det  986 
 987 
KB: att sverige är på väg åt fel håll o sysselsättningen e på 988 
väg åt fel håll (.) eftersom stefan löfven klämmer åt kring 989 
den som går upp på morgonen sätter sig i bilen på morgon o 990 
åker till jobbet (.) det ska bli dyrare o svårare hela tiden 991 
samtidigt som vi får ett nytt utanförskap där de här stora 992 
grupperna nämnde inte kommer in på arbetsmarknaden o nu får 993 
ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden (.) de e farligt 994 
(.) o det skadar sverige  995 
 996 
MPL: stefan löfven  997 
 998 
L: ja:: de börjar med en direkt felaktig uppgift (.) 999 
sysselsättningen ökar (.) o arbetslösheten sjunker de e de som 1000 
vi har (.) ni hade ett mål på fem miljoner i arbetskraft eller 1001 
i arbete o de har vi uppnått (.) eh men de räcker inte (.) vi 1002 
måste sätta ett stentufft mål o vi måste ha en strategi för 1003 
detta (.) vi kommer ifrån ett läge där vi hade en relativt hög 1004 
arbetslöshet när skatterna sänktes o när nedskärningarna (.) 1005 
det va eran prioritet (.) de betyder inte bara högre 1006 
arbetslöshet o långtidsarbetslöshet de betyder några saker 1007 
till som e djupt problematiska o de e svensk konkurrenskraft 1008 
sjönk (.) produktiviteten var i princip nådd o vi tappade 1009 
marknadsandelar på en global ekonomi (.) nu investerar vi för 1010 
jobben i infrastrukturen (.) de är i bostäderna det är i 1011 
utbildningen det är i +välfärden+ inte minst för kvinnornas 1012 
skull  1013 
 1014 
MPL: anna kinberg batra 1015 
 1016 
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KB: att jobben blir fler konjunkturen vänder uppåt e inte så 1017 
konstigt (.) men oberoende bedömare ser ju att risken e att 1018 
sysselsättningen sjunker med regeringens politik eftersom ni 1019 
gjorde det svårare o dyrare att jobba (.) o detta på bred 1020 
front (.) de e svårare o få första jobbet (.) det e dyrare o 1021 
jobba mitt i livet det e svårare o fortsätta jobba högre upp i 1022 
åldrarna (.) o pratar vi om konkurrenskraften för industrin 1023 
stefan löfven varför ska man då inte möjliggöra till exempel 1024 
tyngre lastbilar som finland har (.) till exempel 1025 
energiförsörjning till basindustrin som du talar så väl om 1026 
under din tid som metallordförande innan du bildade regering 1027 
med gustav fridolin (.) för där riskerar du att på punkt efter 1028 
punkt på flera håll skada sveriges konkurrenskraft  1029 
 1030 
MPL: stefan löfven  1031 
 1032 
L: ja (.) ja tackar för den påminnelsen för de här sätter 1033 
fingret på exakt vad regeringen nu lägger tyngdpunkt på o de 1034 
dom strategiskt viktiga frågorna för de svenska näringslivet 1035 
(.) energifrågan är en sån (.) vi har en energikommission 1036 
igång (.) precis det näringslivet ville ha för att man skulle 1037 
få långsiktiga spelregler (.) låt oss nu se till att arbeta 1038 
fram den så dom får sina långsiktiga spelregler (.) vi gör en 1039 
storsatsning på kompetensutveckling därför att näringslivet 1040 
efterfrågar rätt utbildad arbetskraft (.) dom får inte tag i 1041 
den (.) gör en storsatsning på exporten därför vi ska ta del 1042 
av en växande global ekonomi o då måste vi vara på hugget o 1043 
exportera (.) vi gör en stor satsning på riskkapital så att 1044 
det statliga riskkapitalet faktiskt används betydligt bättre 1045 
än vad det gör idag (.) vi gör en stor satsning på 1046 
skogsprogrammen och (.) o livsmedel o landsbygdsatsning (.) de 1047 
e strategiskt viktiga frågor för näringslivet (.) vi gör en 1048 
enorm satsning på bostäder så att folk kan flytta dit jobben 1049 
finns o vi gör en ännu större investering i infrastrukturen  1050 
 1051 
KB: De e en enorm satsning att höja skatten med hundra femtio 1052 
miljarder på nåra år (.) de kan ja hålla med om (.) men de 1053 
skadar sverige o de riskerar att göra jobben betydligt färre 1054 
stefan löfven det där är mycket mer än under en miljard som ni 1055 
säger ni ska satsa på exporten [avbryts av KPL] 1056 
 1057 
KPL: vi talade om (.) just om nyanlända och eh (.) ungdomar 1058 
som saknar gymnasieutbildning hur dom ska komma ut på 1059 
arbetsmarknaden anders jonsson (.) [avbryts av J] 1060 
 1061 
J: de stefan löfven inte förstår de e att fyra av fem nya jobb 1062 
skapas av småföretagen (.) snickaren hemma i byn (.) när han 1063 
går o funderar på om (han) ska våga anställa en kille eller 1064 
tjej (.) ja då får han signalen från oss att ne du behöver 1065 
inte betala arbetsgivaravgift under de första två åren (.) de 1066 
stefan löfven säger till snickaren de e de att vi kommer göra 1067 
de mycket (.) mycket dyrare att anställa unga (.) o dessutom 1068 
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rotavdraget som har gett dig en hel del jobb de kommer dra ner 1069 
beroende på att dom pengarna skickar vi till storstan (.) så 1070 
budskapet från stefan löfven de e ju att anställ inte den här 1071 
personen (.) snarare flytta din verksamhet till storstäderna 1072 
om du överhuvudtaget ska kunna fortsätta (.) de e +det+ som 1073 
gör att regeringen har spårat ur i sin jobbpolitik (.) dom 1074 
förstår inte att fyra av fem jobb faktiskt inte skapas utav 1075 
statliga myndigheter utan av småföretagare o medelstora 1076 
företag 1077 
 1078 
KPL: stefan löfven  1079 
 1080 
L: men:: eh problemet har du på din egen kant anders jonsson 1081 
(.) om du (.) om du e så förtjust i oförändrade 1082 
arbetsgivaravgifter ska du börja med o ta en diskussion på den 1083 
kanten (.) för där e ni ju fullständigt oeniga hur de ska 1084 
hanteras (.) de andra de e att eh (.) 1085 
ungdomsarbetsgivaravgiften den kostade etthundra tio miljarder 1086 
kronor sen den infördes (.) o vad blev resultatet (.) jo de 1087 
blev högre ungdomsarbetslöshet o så kan vi inte använda 1088 
skattepengarna (.) den blir högre av ett viktigt skäl (.) dom 1089 
här ungdomarna (.) om får inte utbildning (.) vi har åttio 1090 
tusen jobb i sverige som inte blir tillsatta därför människor 1091 
inte får utbildning (.) då ska vi naturligtvis investera i 1092 
utbildning (.) eh de där med skattesänkning på tio miljarder 1093 
den ..[avbryts, ohörbart] 1094 
 1095 
J: problemet e att du kliniskt ger dig på de företag som 1096 
faktiskt kan skapa arbete å att människor som har en låg eller 1097 
ingen utbildning (.) de e rut-företagen de e rot-företagen de 1098 
e arbetsgivaravgiften för unga (.) de e därför din jobbpolitik 1099 
e så allvarlig (.) den slår mot dom som faktiskt kan skapa nya 1100 
arbeten [avbryts av L] 1101 
 1102 
L: får ja bara påminna om (.) rut är kvar rut e kvar (.) vi 1103 
tog bort (.) vi sänkte för dom allra (.) för dom med allra 1104 
högst inkomst för dom som ska poolen rengjord med skattepengar 1105 
(.) dom (.) nej dom får inte de [avbryts av J]  1106 
 1107 
J: o de där visar ju väldigt tydligt hur du ser på de här (.) 1108 
att +rut+ de handlar om att man ska få poolen rengjord eller 1109 
inte (.) för mig handlar rut om att de faktiskt kan ge (.) en 1110 
ung människa (.) en invandrar ett jobb [avbryts av MPL och 1111 
flera andra, ohörbart] 1112 
 1113 
MPL: fridolin nu ska du få [avbryts av fridolin] 1114 
 1115 
F: o det e därför rut-avdraget e kvar (.) o de e en förändring 1116 
som utgörs för en procent av rutavdragarna men (1sek) ska vi 1117 
klara arbetslösheten (.) ska vi se till att unga människor får 1118 
möjlighet till jobb då handlar de om grunden till skolan (.) 1119 
de e dom unga som inte fått en gymnasieutbildning med sig som 1120 
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vi ser o arbetslösheten växt (.) oavsett konjunktur o de e 1121 
därför vi nu investerar i att anställa fler i skolan (.) just 1122 
nu pågår en anställning med över tre tusen nya lärare med 1123 
statliga medel (.) att höja lärares löner att säkerhetsställa 1124 
att vi får med tid för eleverna om eleverna får mer tid med 1125 
lärarna (.)  minska den administrativa bördan för lärarna (.) 1126 
de e olika investeringar i skolan (.) dom investeringarna 1127 
plockar faktiskt dom borgerliga partierna bort (.) jag är 1128 
jätteförvånad (.) jag trodde att vi var överens om att efter 1129 
år av finanskris och nedskärningar nu investera i skolan men 1130 
alla de borgerliga partierna skär i skolan i sina 1131 
budgetförslag för att finansiera skattesänkningar 1132 
 1133 
MPL: jimmie åkesson 1134 
 1135 
Å: ja asså de här är ju ett spel för gallerierna (.) 1136 
+fullständigt+ vi har hört från den borgerliga sidan att man 1137 
för en skadlig politik för sverige (.) regeringen har spårat 1138 
ur (.) o en massa hårda ord (.) sen kommer dom släppa igenom 1139 
det i alla fall (.) +alltihop+ försämrat rut försämrat rot (.) 1140 
skattehöjningar för trettio miljarder försvårande för 1141 
människor som bor på landsbygden med högre bensinskatt o 1142 
liknande >(.) ni kommer ju släppa igenom alltihop (.) va e de 1143 
ni står här o debatterar (.) det e bara falskt alltihop de e 1144 
bara falskt 1145 
 1146 
KPL: ebba busch thor  1147 
 1148 
BT: vi kan konstatera att det läge som vi har nu det är att vi 1149 
presenterar fyra olika budgetar (.) den ska nu ta sig hela 1150 
vägen till en slutomröstning i riksdagen (.) vad som händer på 1151 
vägen där (.) ja där vilar ett stort ansvar på regeringen (.) 1152 
men (.) vad jag e ute efter här är frågan om hu vi skapar nya 1153 
jobb det handlar just är vi nu överens (.) om att det är 1154 
företagare o inte ni i regeringskansliet som skapar 1155 
arbetstillfällena (.) hur kommer det då sig (.) att av dom 1156 
enorma skattehöjningar ni gör så är de åttio procent som slår 1157 
mot sveriges företagare som slår mot dom som (.) som slår mot 1158 
jobben (.) det märks ju också på förtroendet där en av tjugo 1159 
chefer inom näringslivet säger att man eh har förtroende (.) 1160 
övriga saknar förtroende i den här politiken (.) samtidigt så 1161 
vill ni heller inte veta av de som skulle göra de lättare för 1162 
nyanlända o unga att komma in på arbetsmarknaden nämligen de 1163 
som vi föreslår (.) ett (.) ett etableringsavdrag eh o som gör 1164 
de möjligt för unga o nyanlända att kunna tjäna uppemot + en 1165 
halv miljon+ skattefritt (.) du står +o+ +småler+ löfven (.) 1166 
de tycker ja e tråkigt (.) i fråga när de handlar om hur 1167 
människor kan komma in på arbetsmarknaden o bryta 1168 
utanförskapet just nu växer utanförskapet (.) murarna höjs på 1169 
arbetsmarknaden (.) du välkomnar människor hit men du 1170 
välkomnar inte dom +hem+  1171 
 1172 
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KPL: en kort kommentar från stefan löfven 1173 
 1174 
L: jag meh (.) ja vill bara påminna om att vi kommer ifrån en 1175 
situation där ungdomsarbetslösheten var dramatiskt +hög+ (.) 1176 
vi hade en ungdomsarbetsgivaravgift som har kostat etthundra 1177 
tio miljarder kronor (.) o resultatet blev en högre 1178 
arbetslöshet bland ungdomar (.) vi måste väl kunna dra några 1179 
slutsatser av ett sånt faktum (.) använd pengarna så att 1180 
ungdomarna får en utbildning för då kommer dom här företagen 1181 
säg (.) ja den här killen eller tjejen har rätt utbildning (.) 1182 
+nu+ kan vi anställa  1183 
 1184 
KPL: jonas sjöstedt 1185 
 1186 
S: ja så dom borgerliga partierna ni har ju gjort ett stort 1187 
nummer att ompröva politiken o komma med nya förslag (.) de 1188 
har ju inte gått nå vidare bra med de där *skratt * (.) de e 1189 
precis samma grej som gjorde att arbetslösheten va väldigt hög 1190 
som ni ska prova en gång till o misslyckas man genom åtta år 1191 
med en politik då bör man nog prova nånting annat (.) men ja 1192 
tror inte heller om ja ska va ärlig (.) att regeringen kommer 1193 
att lyckas med de här ambitiösa målet med eus lägsta 1194 
arbetslöshet tjugo tjugo (.) för den här politiken vill inte 1195 
tillräckligt mycket (.) investeringarna är fortfarande för 1196 
låga (.) de gäller både dom privata investeringarna och de 1197 
gäller dom offentliga investeringarna (.) i ett läge där det e 1198 
stort sett gratis att låna så måste vi satsa på klimatet 1199 
ordentligt (.) vi måste bygga ännu fler bostäder (.) vi måste 1200 
våga beskatta dom absolut rikaste  1201 
 1202 
MPL: men jonas sjöstedt (.) du står ju bakom regeringens 1203 
budget (.) man får ju lätt för sig att du är opposition när du 1204 
står här 1205 
 1206 
S: ja (.) asså vi tycker att budgeten innehåller många bra 1207 
reformer o den kommer göra så att sysselsättningen ökar o 1208 
arbetslösheten går ned (.) men den +kommer+ inte o knäcka den 1209 
arbetslöshet som vi har i sverige o där har vi ..[avbryts av 1210 
MPL, ohörbart] 1211 
 1212 
MPL: vad säger jan björklund.. [avbryts av S, ohörbart] 1213 
 1214 
B: de e märkligt de här på nåt sätt att ni fått för er att om 1215 
man höjer skatterna på jobb så skapas de fler jobb (.) hur kan 1216 
man tro de (.) fridolin vill ju höja skatten på bensin för att 1217 
de ska används mindre bensin (.) de e väl samma logik (.) 1218 
höjer man skatten på jobb så blir de färre jobb (.) o de visar 1219 
ju sig så här att dom flesta ekonomiska bedömare (.) 1220 
konjunkturinstitutet (.) finanspolitiska rådet (.) ingen av 1221 
dom tror ju på regeringens jobbpolitik (.) till o med LO dömer 1222 
ut den (.) en lång rad expertinstitutioner dömer ut 1223 
jobbpolitiken (.) ni kommer inte nå era mål (.) de e snart 1224 
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fler i sverige som tror på utomjordingar än som tror på 1225 
regeringens jobbpolitik (.) vi måste sänka trösklarna in för 1226 
dom som har låg utbildning (.) sverige har väldigt höga 1227 
trösklar (.) de vill säga (0,2) arton nittonåringar hoppar av 1228 
gymnasiet (.) de har trissats upp ingångslöner för dom som gör 1229 
att dom blir arbetslösa (.) de e bättre att en nittonåring har 1230 
ett jobb även om lönen är lite lägre än att nittonåringen går 1231 
arbetslös [avbryts av MPL] 1232 
 1233 
MPL: vi låter stefan löfven svara på de (.) e de lägre löner 1234 
som är receptet för o få fler jobb 1235 
 1236 
L: ett (.) nittonåringen ska i arbete så fort de nånsin går o 1237 
de e därför vi eh inför den här ungdomsgarantin som ser till 1238 
(.) jo som ser till att ungdomar får ett jobb en praktik eller 1239 
en utbildning eller en kombination (.) men de måste utformas 1240 
utifrån hennes (.) hans förutsättningar (.) man måste se 1241 
individerna här (.) de är (.) fortfarande så ert resultat 1242 
fortfarande inte imponerar när det gäller 1243 
ungdomsarbetslösheten (.) då måste vi rimligen se att vi får 1244 
göra något annat (.) o om nu vart femte företag säger (.) vi 1245 
skulle vilja anställa (.) vi behöver anställa människor men vi 1246 
hittar inte rätt utbildad arbetskraft (.) vad e svaret då (.) 1247 
nä (.) skattesänkning hur ska vi få en högre.. [avbryts av B, 1248 
ohörbart]  1249 
 1250 
B: alla ungdomar vill ju inte bli akademiker (.) o alla har 1251 
inte förmågan att bli de (.) nej men ni vill utforma nu 1252 
gymnasiet igen så att alla utbildningar ska leda till 1253 
akademisk behörighet vilket kommer innebära att många kommer 1254 
hoppa av (.) de gör dom ju redan men ännu fler kommer hoppa av 1255 
naturligtvis (.) så blir dom arbetslösa (.) så utformar ni 1256 
arbetsmarknaden som att alla ska ha tagit studentexamen (.) vi 1257 
måste ju inse att alla blir inte akademiker (.) kommer inte 1258 
vilja bli de o alla ha inte förmågan o bli de (.) vi måste 1259 
skapa enklare jobb även om lönen e lägre o vi måste utforma 1260 
lärlingsutbildningar [avbryts av MPL] 1261 
 1262 
MPL: vi skickar ordet vidare till (.)  ja vill bara höra (.) e 1263 
du beredd att överväga lägre ingångslöner 1264 
 1265 
L: lönerna sätts ju på arbetsmarknaderna dom förhandlas mellan 1266 
parterna o (.) o vi ska +inte+ krossa den svenska modellen de 1267 
e en av dom stora styrkorna i sverige 1268 
 1269 
MPL: ebba busch thor då  1270 
 1271 
BT: fast de vi kan göra (.) de är att införa avdrag som gör de 1272 
möjligt o underlättar för unga (.) för nyanlända för dom som 1273 
står allra längst bort från arbetsmarknaden just nu (.) som 1274 
befinner sig i långtids (.) sjukskrivningen men nu har 1275 
möjlighet o komma tillbaka (.) om vi inför avdrag för dom så 1276 
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gör de också möjligt för dom att eh (0,2) ta flera jobb med en 1277 
något lägre lönenivå som dom kanske annars inte kunde haft 1278 
möjlighet att ta (.) de tror vi har en viss dämpande effekt på 1279 
den löneutveckling så (.) som finns som har bidragit till att 1280 
sverige har en av dom högsta ingångslönerna och därmed också 1281 
en av dom lägsta antalet enkla vardagsjobb som behövs för att 1282 
människor ska gå från utanförskap till arbetsgemenskap (.) din 1283 
politik är ju av experterna utdömd som att den kommer sänka 1284 
sysselsättningen ni kommer sänka arbetslösheten genom att 1285 
trycka ut dom här äldre från arbetsmarknaden (.) säga att dom 1286 
inte e välkomna genom att (.) göra de dyrare att ha dom kvar 1287 
på arbetsmarknaden (.) de e en märklig politik som förmedlar 1288 
en märklig människosyn  1289 
 1290 
L: vi har ju lyssnat på (.) på expertmyndigheterna de va ju 1291 
ungdomsarbetsgivaravgiften som blev utdömd av en enig 1292 
expertkår (.) den här (.) är inte effektiv alls (.) [avbryts 1293 
av KPL & BT] 1294 
 1295 
BT: men de e inte de vi pratar om  1296 
 1297 
L: jo de har jag det e precis de vi har lyssnat på [avbryts av 1298 
BT] 1299 
 1300 
BT: men du svarar ju överhuvudtaget inte på de jag presenterar 1301 
här (.) därtill så har de varit uppenbart när du säger (.) men 1302 
våra förslag kring rut de har ingen effekt (.) men då har du 1303 
inte lyssnat på dom företagare (.) dom människor som skapar 1304 
jobbtillfällena (.) som ska anställa dom här människorna (.) 1305 
som vi ska hjälpa ut i utanförskapet (.) tillväxttakten 1306 
halverades o nystartandet sjönk [avbryts av KPL] 1307 
 1308 
KPL: då kan vi få ett svar kanske från gustav fridolin 1309 
istället då (.) att skapa lägre löner (.) lägre ingångslöner 1310 
genom at göra skatteavdrag (.) för dom som kom ut på 1311 
arbetsmarknaden  1312 
 1313 
F: vi kan definitivt behöva göra strukturförändringar på 1314 
arbetsmarknaden (.) fundera på kostnaderna (.) eh men den här 1315 
typen av enkla skattesänkningar som varit de bo- (.) borgliga 1316 
sättet i åtta år har ju tyvärr inte funkat (.) 1317 
ungdomsarbetslösheten var högre när vi tillträdde än den va 1318 
när den borgerliga första alliansregeringen tillträdde (.) o 1319 
det (0,2) det e ju lite märkligt att (.) ni tror när vi ser 1320 
att skolan är grunden till detta (.) vi ser de väldigt tydligt 1321 
(.) de e ju inte så att vi bara saknar akademiker jan 1322 
björklund (.) vi saknar ju bilmekaniker vi saknar 1323 
undersköterskor sen (.) du förstörde ju yrkesgymnasiet väldigt 1324 
många har valt bort yrkesgymnasiet sen dina reformer (.) att 1325 
då tro att skolan ska bli bättre av nya nedskärningar (.) asså 1326 
ni föreslår ju (.) bara jan björklund som står för högre 1327 
lärarlöner på er sida (.) alla dom tre andra skär bort 1328 



 
 

 53 

lärarlönerna (.) ni (.) jan björklund vill i stället ha bort 1329 
dom mindre barngrupperna i förskolan (.) +alla+ av er gör 1330 
besparingar och nedskärningar på dom skolsatsningar som vi ser 1331 
e nödvändiga för att kunna finansiera era skattesänkningar (.) 1332 
o de hade väl varit okej om ni på allvar trodde att 1333 
skattesänkningar skulle fungera (.) men hur ska skolan bli 1334 
bättre av skattesänkningar  1335 
 1336 
KPL: anders jonsson 1337 
 1338 
J: men de e så uppenbart man ser skillnader i svensk politik 1339 
(.) om fyra av fem nya jobb skapas av småföretag (.) då 1340 
handlar de om att göra de billigare (.) enklare o roligare att 1341 
bedriva småföretag (.) här har vi då en regering som gör 1342 
precis tvärtom (.) eh gör de svårare dyrare o tråkigare (.) de 1343 
e klart konsekvensen kommer att bli att de inte blir lika 1344 
många nya jobb (.) o då ersätter ni de med traineeplatser o de 1345 
e ungdomsgaranti (.) o de (.) man måste nästan ha en hel 1346 
parlör för att förstå den socialdemokratiska politiken (.) men 1347 
sanningen e ju den att alla dom här nya orden som ni hittar på 1348 
(.) innovations råd (.) industrikanslern dom skapar inga nya 1349 
jobb (.) de finns en ända som skapar nya jobb i sverige o de e 1350 
småföretagen (.) de e där fokus måste ligga 1351 
 1352 
KB: ja tycker stefan löfven ska lämna valrörelsen bakom sig 1353 
(.) de är mycket tal om den förra regeringen men nu leder +du+ 1354 
en regering som har ansvar att fixa jobben (.) i en väldigt 1355 
tuff tid för sverige då höjer du skatten på jobben (.) du gör 1356 
de svårare att få sitt första jobb (.) du gör de svårare för 1357 
dom som har jobb o vill jobba mer (.) du gör de svårare för 1358 
familjer mitt i livet du gör de dyrare att fortsätta jobba vi 1359 
har ju föreslagit både (.) fler vägar in på arbetsmarknaden 1360 
första jobbet anställningen (.) kombinerad utbildning o arbete 1361 
(.) de säger du nej till men... [avbryts av MPL, ohörbart] 1362 
 1363 
MPL: första timmen är strax slut (.) varsågod [avbryts av 1364 
löfven som tar ordet] 1365 
 1366 
L: de e inget första jobbet avdrag ni föreslår anna kinberg 1367 
batra (.) du måste va ärlig (.) vad är de ni föreslår [avbryts 1368 
av KB] 1369 
 1370 
KB: de har störst effekt på ingångslöner precis när man får 1371 
sitt första jobb o de behöver sverige fler av  1372 
 1373 
L: ni föreslår ett sjätte jobbskatteavdrag så (.) ett sjätte 1374 
av samma medicin som visat sig vara fullständigt verkningslöst 1375 
(.) de e vad ni åstadkommer [avbryts av MPL, debatten är slut] 1376 
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