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VERSIONER AV SVENSKHET. 
FRÅN POLITIKERNS TAL TILL JOURNALISTENS KOMMENTAR. 

Maria Lundin Osvalds 

Sammanfattning 
Den här studien undersöker vad de politiska kommentatorer, som medverkar i 

radioprogrammet Ekot i Almedalen, säger om partiledarnas tal under Almedalen. Med hjälp 

av metoden idéanalys studeras de bilder om svenska värderingar, immigration och integration 

som de politiska kommentatorerna sammankopplar till de olika partiledarna. Den här studien 

ser en förändring i det offentliga samtalet gällande svenska värderingar. Med utgångspunkt i 

tidigare forskning visar den här studien att det finns en starkare koppling mellan svenska 

värderingar och immigration, integration och konservatism än mellan svenska värderingar och 

ett modernt välfärdssamhälle. Därutöver visar resultaten att begreppet utanförskap frekvent 

förekommer i de olika programavsnitten, vilket belyser en bild av ett ”vi”(den svenska 

sammanhållningen) och ett ”dem” (utanförskapet) i det offentliga samtalet. Studien finner 

därmed en tydlig tendens av ett förändrat offentligt samtal gällande svenska värderingar, där 

dessa sammankopplas med immigration och integration istället för modernitet ett 

välfärdssamhälle. Slutligen stärker den här studiens resultat tidigare forskning som pekar på 

den makt som den politiske kommentatorn har i dagens medielandskap, samt i det politiska 

opinionsskapande och allmänhetens åsiktsbildning. 
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DEL 1 

1. Introduktion 

1.1 Inledning 
 

”Partiledarnas frenetiska flaggviftande under sommarens Almedalsvecka har orsakat en 

livlig debatt om svenska värderingar (SR 2016)”. Så står det i radioprogrammet Filosofiska 

Rummets programbeskrivning av avsnittet Svenska värderingar. Extrema normer i Landet 

Lagom, som sändes söndagen den andre oktober 2016. För Almedalen 2016 är det år då så 

kallade svenska värderingar – idéer och föreställningar som är associerade till nationen 

Sverige – förekommer i nästan alla partiledares tal. Almedalsveckan är en av Sveriges 

viktigaste återkommande politiska händelser. Då möts politiker och journalister framför det 

svenska folket. Varje juni återkommer denna nyckelinstitution i den svenska demokratin (jmf 

Wendt 2012). De partier som sitter i Sveriges riksdag har varsin dag då partiet är i fokus, och 

dagen avslutas med att partiledaren håller ett tal.  

 

”Det är som en vecka långt nationaldagsfirande”. Det säger journalisten Fredrik Furtenbach i 

radioprogrammet Ekot i Almedalen (Sveriges Radio 2016g) som sänds direkt efter att Nya 

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra hållit sitt tal den nionde juli 2016. Varje kväll, 

direkt efter att varje partiledare talat, sänds ett avsnitt av programmet där politiska journalister 

från olika medier medverkar med syfte att kommentera och analysera partiledarens tal. De 

journalister som deltar bevakar vanligtvis politik och figurerar i radioprogrammen som så 

kallade politiska kommentatorer. Uppsatsen fokus är att undersöka hur journalisterna uttalar 

sig om och kommenterar händelserna. Studien granskar vilka idéer som dessa politiska 

kommentatorer lyfter fram i förhållande till vad som politiker säger i relation till svenska 

värderingar samt till frågor om immigration och integration. För att kunna undersöka varför 

detta är relevant, krävs en förståelse för skillnaden mellan nyhetsjournalistik och politiska 

kommentatorer samt förståelse för varför begreppet svenska värderingar förekom 

kontinuerligt under Almedalsveckan. Först, en närmare titt på dagens medielandskap och de 

politiske kommentatorerna.  

 

1.2 Politiska kommentatorer i det svenska medielandskapet 
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Samhällets informationsstruktur bygger på att aktörer, som journalister, hanterar och 

bearbetar en stor mängd information för att därefter välja ut vilka berättelser som blir till 

nyheter. På så vis så påverkar aktörer inom media hur människors åsikter formas och vilka 

politiska intressen som syns och hörs (Habermas 2006: 415-16, 19). Vilken och hur en 

händelse skildras, påverkas av flera faktorer, till exempel av vilket format journalisten arbetar 

i (är det radio, TV eller kanske dagstidning?), hens mediaorganisations struktur och normer, 

samt eventuella samspel med politiska och ekonomiska aktörer (Strömbäck 2009, 134, 138). 

En viktig utgångspunkt för den här studien är att det som journalister rapporterar och berättar 

om, fungerar som en utgångspunkt för hur allmänheten uppfattar och formar sin syn på 

världen (jmf McCombs & Shaw 1972; McCombs 2005; Iyengar & Kinder 1987; Converse 

1964; Zaller 1992). 

 

Modern politik utspelas i och förmedlas bl.a. via medierna och journalisters bevakning av 

politik och samhällsfrågor (Strömbäck 2009: 128). Medieforskarna David N. Hopman och 

Jesper Strömbäck pekar på att relationen mellan politiker och journalister har förändrats under 

de senaste årtiondena (Hopman och Strömbäck 2010). Politiska aktörer arbetar alltmer med 

att vilja påverka vilken information som ska nå journalister och allmänheten samt hur denna 

information ska presenteras (Blumler och Kavanagh 1999; Negrine 2008). Detta resulterar i 

en förändring av hur journalister bedriver rapportering av politik. Den så kallade deskriptiva 

nyhetsjournalistiken har fått stå tillbaka för den tolkande journalistiken som inte bara 

beskriver utan även strävar efter att ge förklaringar och utvärderingar. Den tolkande 

journalistiken sätter händelser i kontexter samt gör antaganden som inte alltid grundas i 

verifierbar fakta eller uttalanden från källor (Salgaro & Strömbäck 2011: 153). Inom det 

tolkande förhållningssättet är det framförallt de politiska kommentatorerna som har ökat i 

antal de senaste årtiondena (Hopman och Strömbäck 2010; Pattersson 1997; Strömbäck 

2007).  

 

De politiska kommentatorerna tolkar och analyserar istället för att som inom 

nyhetsjournalistik sträva efter att objektivt rapportera (Dahlen Rogstadt 2014). Enligt 

medieforskaren Elisabeth Stùr har de politiska kommentatorerna därmed en möjlighet att 

delta i politiskt opinionsskapande och påverka olika åsiktsprocesser i samhället (Stúr 2009: 

219). Därmed är dessa aktörer en av de viktigaste i dagens svenska medielandskap – de 

kommer att påverka den framtida utvecklingen av medierna (Stúr 2009: 208). Hopman och 
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Strömbäck konstaterar att det främst har gjorts studier av den amerikanska mediebranschen 

och att det krävs fler undersökningar av politiska kommentatorer i länder utanför USA. 

 

Journalistiken och dagens samhälle befinner sig uppenbarligen i en transnationell och 

transformativ era (Chadwick 2014: 12). Så, varför undersöker den här studien på 

radioprogrammet Ekot i Almedalen? Enligt undersökningen ”Tillgång till olika medier i 

hemmet 1995-2017” (Nordicom 2018) hade störst andel av den svenska befolkningen (98 

procent) under 2016 tillgång till radio. På så sätt är möjligheten att lyssna på radio större än 

att ta del av än de andra svenska medierna. Sveriges Radio ska enligt lag (SFS 2010:696) 

bidra med en nyanserad rapportering. Sveriges Radio ska arbeta för folkbildningen genom att 

ge plats åt olika åsikter, samt spegla mångfalden i det svenska samhället. I varje avsnitt av 

Ekot i Almedalen deltar politiska journalister samt olika medier med diverse politisk 

inriktning och från public service i rollen som politiska kommentatorer. På så vis erbjuder 

Sveriges radio sina lyssnare ett smörgåsbord av kommentatorer som agerar politiska experter. 

 

Men vad blir konsekvensen av att vissa av de politiska kommentatorerna deltar i rollen som 

dels journalist från en känd partisk inlaga (eller public service) dels expert? Är det så att 

Sveriges Radio bidrar med en nyanserad rapportering – eller missar programmets åhörare de 

politiska kommentatorernas eventuella möjliga dubbla roll? Det krävs mer forskning om 

politiska kommentatorer som får utrymme inom public service. Den här uppsatsen har en 

förhoppning om att kunna bidra inom detta område.  

 

1.3 Svenska värderingar, immigration och integration i ropet – varför just 2016? 

Den här studien undersöker vilka idéer som journalister lyfter fram i relation till svenska 

värderingar, immigration och integration. Fokus är på Ekots rapporteringar från Almedalen 

2016. För att förstå varför det är relevant att granska journalistiken (och just under Almedalen 

2016) i samband med normativa föreställningar om verkligheten och uppfattningar om hur 

man bör agera (Bergström & Boréus 2012: 140), krävs en tillbakablick till hösten 2015. En 

långtgående konflikt i Syrien eskalerade under 2015 och till följd flyr människor landet. 

Många försöker att ta sig till Europa för att söka asyl1. Under hösten 2015 (från september till 

december) sökte enligt svenska Migrationsverket över 100 000 människor asyl i Sverige. 

                                                
1 Enligt FN är en flykting en person som tvingas att fly från sitt land på grund av krig/konflikt, våld och/eller 
förföljelse kopplad till etnicitet, religion, nationalitet, politisk åsikt eller tillhörighet i en specifik social 
gemenskap (UNHCR 2019). 



 8 

Många flydde från det konfliktdrabbade Syrien (Migrationsverket 2019). Runt om i Europa 

kännetecknades hösten 2015 som den så kallade flyktingkrisen. Till följd av ökningen av 

asylärenden beslutade den svenska regeringen hösten 2015 om att skärpa utlänningslagen i 

Sverige, enligt Regeringens proposition 2015/16:147. Under sommaren 2016 (den 21 juni) 

togs den nya lagen i bruk, som bland annat innebar fler tillfälliga uppehållstillstånd, hårdare 

försörjningskrav, begränsad rätt till familjeåterförening och anhöriginvandring samt hårdare 

regler för asyl av humanitära skäl. Medieforskaren Maria Demker konstaterar att 

allmänhetens åsikter kring migration och integration drastiskt förändras efter flyktingkrisen. 

Enligt Demker hamnade migrationsfrågor 2016 högst upp på den politiska dagordningen 

(Demker 2017: 475). Migration och integration är alltså under 2016 viktiga politiska frågor. 

Detta framkommer även i de olika partiledarnas tal under Almedalsveckan.  

 

Sedan valåret 2006 skapade flyktingpolitiken allt större motsättningar mellan de svenska 

partierna. 2016 ledde detta lett till en tydlig polarisering riksdagspartierna emellan. Gnistan 

var Sverigedemokraternas intåg i den svenska riksdagspolitiken 2006 (Demker 2017). 

Genom att driva en anti-immigrationspolitik röstades Sverigedemokraterna 2009 för första 

gången in i Europaparlamentet. Då förändrades det svenska politiska landskapet. Året därefter 

tog partiet plats i den svenska riksdagen med 5,9 procent av det svenska folkets röster. 

Kommande riksdagsval fyra år senare var Sverigedemokraterna tredje största parti med 12,9 

procent av rösterna. 2014 fick Sverigedemokraterna 12,9 procent och befann sig därmed i 

opposition till minoritetsregeringen som bestod av Socialdemokraterna med Stefan Löfven 

som partiledare (och statsminister), med stöd från Miljöpartiet med språkrören Isabella Lövin 

och Gustav Fridolin. I opposition befann sig även det socialistiska partiet Vänsterpartiet med 

Jonas Sjöstedt som partiledare, samt partiblocket Alliansen. Alliansen bestod av det 

liberalkonservativa partiet Nya Moderaterna med Anna Kinberg Batra som partiledare, det 

kristna och konservativa partiet Kristdemokraterna med Ebba Busch Thor i spetsen, det 

liberala partiet Liberalerna med Jan Björklund som partiledare, och det socialliberala partiet 

Centerpartiet med Annie Lööf som partiledare (Orrenius 2014). Det är dessa partiledare som 

under Almedalsveckan höll varsitt tal.  

De politiska frågor som var centrala under Almedalsveckan 2016 kretsade kring svenska 

värderingar, immigration och integration. Genom att använda metoden idéanalys undersöks i 

denna uppsats vilka idéer som de politiska kommentatorerna lyfter fram i relation till vad 

partiledarna säger om dessa nyckelfrågor. Likt etnologen Bo Nilsson (Nilsson 2010) används 
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begreppet ideologi för att förklara innebörden av en idéanalys. Ideologi definieras här som en 

sammansättning av homogena idéer och värderingar, framförallt gällande sociala och 

politiska frågor, som delas av en specifik grupp av människor (Bergström och Boréus 2012).  

Ideologi utgör därför ett koncept för att beskriva de olika ”bilder”, eller samling av idéer, som 

de politiska kommentatorerna konstruerar genom att lyfta fram specifika idéer (Nilsson 2010: 

435). Med utgångspunkt i Stúrs argument att den politiske kommentatorn spelar en roll i 

politiskt opinionsskapande och kan påverka olika åsiktsprocesser i samhället (Stúr 2009: 219), 

är det relevant att undersöka vilka ”bilder” som journalisterna förmedlar till allmänheten.  

 

1. 2 Syfte  
Den här studien undersöker vilka idéer om svenska värderingar, immigration och integration 

som lyfts fram av journalister som medverkar i radioprogrammet Ekot i Almedalen 2016. 

Genom att använda metoden idéanalys är syftet att återge de bilder som journalisterna 

konstruerar av partiledarnas tal i relation till svenska värderingar, immigration och 

integration. Ambitionen är att bygga vidare på tidigare forskning om den politiska 

kommentatorns roll. 

 

1.3 Frågeställningar  
 

1) Vad säger kommentatorerna om och hur beskriver de partiledarnas tal i relation till svenska 

värderingar, immigration och integration? 

 

2) Vilka idéer om immigration, integration och svenska värderingar lyfts fram av 

kommentatorerna och hur kopplas de till det svenska samhället? 

 

3) Vad kan denna undersökning säga om den politiske kommentatorn i det svenska 

medielandskapet?  

 

Det är viktigt att tydliggöra att den här masteruppsatsen sker inom en tvärvetenskaplig miljö, 

det vill säga inom ämnet journalistik inom vilket olika discipliner samsas. Min akademiska 

bakgrund är statsvetenskap och nationalekonomi där jag har en kandidatexamen. Detta kan 

påverka det teoretiska ramverket och framförallt tolkning av det empiriska materialet och dess 

analys.  
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2. Teori och tidigare forskning  
I kommande avsnitt kartläggs tidigare forskning om journalistik och demokrati (2.1 

Journalistik i en demokrati). Här tas även upp hur public service fungerar i Sverige samt 

tidigare forskning gällande public service. Det här avsnittet innehåller även ett resonemang 

om de politiska journalisternas roll som kommentatorer (2.2 Den politiske journalisten som 

kommentator). Därutöver kartläggs tidigare forskning om Almedalens roll i Sverige och 

varför denna demokratiska institution är väl sammankopplad till svenska värderingar. Här 

diskuteras även innebörden av svenska värderingar, i relation till nationell identitet. Slutligen 

innehåller även det här avsnittet en sammanfattning av tidigare forskning gällande 

journalistik, immigration och integration i Sverige.  

2.1 Journalistik i en demokrati 
 

2.1.1 Normativa antagande om journalisters roll i en demokrati 
 
Enligt de svenska grundlagarna är Sverige en demokratisk stat. Regeringsformen, paragraf 1, 

uppger att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är medborgarnas främsta 

företrädare (SFS 2018: 1903:1 §). Det svenska demokratiska systemet är representativt, vilket 

innebär att medborgarna2 har möjlighet att regelbundet rösta om vilka representanter som de 

önskar vara en del av den svenska riksdagen och regeringen. Därefter är det dessa 

representanter som aktivt beslutar i olika politiska frågor (Asp 2007). För att kunna 

genomföra dessa val enligt demokratiska principer krävs det en yrkeskår som arbetar med att 

sprida information och granska den styrande makten. Denna yrkeskår är journalister.  

 

De normativa antagande som ligger till grund för det journalistiska arbetet, är att en journalist 

ska delge medborgarna relevant information till den grad att individen ska ha möjlighet att 

förstå och ta beslut gällande händelser i sin omvärld (Asp 2007). Det innebär att 

journalistiken bör informera om olika politiska åsikter, granska den styrande makten, samt 

skildra skeenden och händelser i omvärlden. Enligt Kent Asp, som forskar inom 

                                                
2 För att ha rösträtt i Sverige måste personen vara 18 år, svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i 

Sverige (Val: 2019).  
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statsvetenskap och media, korresponderar journalistisk praxis till tre normativa ideal3 som 

ligger till grund för yrkets demokratiska funktion. Dessa ideal är opartiskhet samt att 

informera och att granska (Asp 2007: 31). Litteraturen konstaterar även att (1) journalister ska 

agera autonomt och kunna vara självständiga och utan inflytande; (2) journalister ska 

rapportera om skeenden när det händer eller i nära anknytning i tid; (3) journalister blir 

legitima att agera i sin yrkesroll genom sina etiska riktlinjer (Deuze 2014: 6-7, Goling and 

Elliot 1979, Merritt 1995, Kovach and Rosentiel 2001). För offentligheten innebär detta att 

journalister vid varje rapportering bör skildra olika åsikter och idéer för att ge allmänheten en 

fullgod uppfattning av det skeende som är i fokus (Asp 2007: 35). Detta innebär även att det 

är via journalistiken som allmänheten får information om vad som händer bortom ens egen 

vardag. Det är sålunda med hjälp av journalistens rapportering som bilden av verkligheten 

formas (Strömbäck 2009: 127).  

 

I Sverige styrs journalisters normativa ideal gällande objektivitet och neutralitet dels genom 

pressetiska regler om hur journalistik bör bedrivas, dels genom lagar som specificerar hur 

bland annat public service bör fungera. De etiska reglerna är en arbetskodex som är antagna 

och bevakas av allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd. Bakom 

dessa finns organisationerna Medierna i Sverige, Svenska Journalistförbundet, Sveriges 

Tidskrifter och Publicistklubben (PO u.å). Programmet Ekot som sänds av Sveriges Radio, 

och som är en del av den här studiens material, är en del av svensk public service (Sveriges 

Radio 2013). 

 

2.1.2 Public Service 
 
Public Service är en politisk intervention i medielandskapet med syfte att säkra att 

allmänheten får tillgång till för samhället värdefull information (Syvertsen 2003: 156), men 

graden av intervention varierar (Hallin och Mancini 2004; Hoffman-Riem 1996; Humphreys 

1996; McKinsey m.fl 2004; Mendel 2000). Den första versionen av svensk public service 

kom i bruk under 1920-talet medan nuvarande modell utformades under 1980-talet 

(Regeringskansliet 2018). Enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska svensk public service 

bedriva journalistik i allmänhetens tjänst. Journalistiken som bedrivs ska därutöver vara 

saklig, opartisk, ta hänsyn till individers privatliv samt ha i åtanke den genomslagskraft som 

                                                
3 Skillnaden mellan deskriptiv/tolkande kommer att kartläggas i avsnitt 2.2.2. 
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såväl radio som tv kan komma att ha. 2016 tillsatte den svenska regeringen en parlamentarisk 

kommittee med syfte att utreda ett nytt finansieringssystem för public service i ett föränderligt 

medielandskap. Kommitteen lade fram sin rapport 2018. Kommitteens uppdrag hade sin 

utgångspunkt i att public service har ett samhällsvärde, vilket i rapporten sammanfattades som 

följer:  

 

”Genom att bidra till att medborgarna är välinformerade och kan föra konstruktiva samtal 

utifrån gemensamma verklighetsbilder är public service en demokratisk kollektiv nyttighet 

som gynnar alla medborgare (SOU 2018:50: 13)”.  

 

Enligt Myndigheten för press, radio och tv finns det tre public serviceföretag i Sverige4. Dessa 

är Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion som alla ägs av 

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 

Utbildningsradio AB. Företagens ledning utses av regeringen. När programmet Ekot i 

Almedalen producerades och sändes 2016 möjliggjordes verksamheten möjliggjordes 

finansiellt genom den så kallade radio- och tv-avgiften. Det är en avgift som alla i Sverige 

som har en tv eller en radio ska betala till staten (Regeringskansliet 2018).5 Eftersom den här 

uppsatsen undersöker Sveriges Radios program Ekot i Almedalen, krävs en kort kommentar 

om Sveriges Radios uppdrag i relation till public service. Enligt Sveriges Radios nuvarande 

sändningstillstånd (som löper 2014-2019)6 ska de: 

 

”bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende 

och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika 

ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt 

att SR slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset (Sveriges 

Radios sändningstillstånd 2014: 1)”. 

 

I Public Service redovisning 2018 konstaterar Sveriges Radio även att de ska vara en ”öppen 

arena där det ryms en mångfald av meningsyttringar och perspektiv (Sveriges Radio 2018: 

                                                
4 Därutöver ger svenska staten även finansiellt stöd, så kallat presstöd, till dagstidningsmarknaden 
(Regeringskansliet 2018).  
5 Sedan den förste januari 2019 ersattes radio- och TV-avgiften med en individuell public service avgift som 
betalas av alla som fyllt 18 år (Regeringskansliet 2018).  
6 Den första januari 2020 inleds en ny tillståndsperiod, som kommer att löpa från 2020 till 2025 (Sveriges Radio 
2018). 
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54)” och producera en mångfald av lokala, nationella och globala nyheter. Vad som betonas, 

och är framförallt viktigt för den här studien, är att Sveriges Radio ska bidra till folkbildning 

genom att ge plats åt olika åsikter, samt spegla mångfalden i det svenska samhället.   

 

Så ser regelverket och policyn ut i Sverige. Men vad säger tidigare forskning om public 

service? Den svenska public service modellen har bland annat diskuterats av medieforskaren 

Daniel Hallin och sociologen Paulo Mancini i deras kartläggning av olika länders sätt att 

strukturera public service. Enligt Hallin och Mancini är den svenska modellen förankrad i 

historiskt starka band mellan svenska politiker och journalister, samt yrkeskårens 

(journalisters) höga grad av professionalism. Därutöver är pressfriheten central, såväl som den 

höga graden av statlig intervention (Hallin och Mancini 2004). Som forskningsområde väckte 

public service intresse redan under 1920-talet. Sedan dess har området granskats i samband 

med såväl public services policys och dess institutioner (Moe & Sylvertsen 2009). Därutöver 

har dess demokratiska funktioner studerats, framförallt i relation till idéer om det offentliga 

samtalet. Flera forskare (bland annat Scanell 1989; Coleman and Goetze 2001; jmf Fromkin 

2004; Sunnstein 2001; Moe & Sylvertsen 2009) har studerat public service och dess funktion i 

relation till sociologen Jörgen Habermas teorier om the public sphere, det offentliga samtalet. 

Det offentliga samtalet som koncept har länge varit central i den normativa diskussionen om 

journalistikens funktion i ett demokratiskt samhälle. Habermas introducerade begreppet i sin 

artikel ”The Structural Transformation of the Public Sphere”, som beskriver uppkomsten av 

den offentliga sfären i västs demokratier under 1800-talet och 1900-talet. Dessa sfärer, som 

var till för borgaklassen, kom till när medborgare (som då enbart var män) möttes för att 

diskutera och prata om samhällsfrågor. Plötsligt fick dessa människors åsikter en plats i det 

offentliga rummet och samtalet, vilket gav medborgarna en viss ställning gentemot de med 

politisk makt (Habermas 2006). För Habermas återskapas det offentliga samtalet genom ett 

system av kommunikation mellan dels formellt organiserade informationsarenor, dels 

informella diskussionsforum. Dessa forum sker på alla maktnivåer av det politiska systemet 

och dessa diskussioner påverkar även beslutsprocesser i de nationella 

policyimplementationerna (Habermas 2006: 415). Idén om den offentliga sfären ses i dag som 

ett av flera ideal för liberala demokratier. 

 

2.2 Den politiske journalisten som kommentator 
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2.2.1 Makten över dagordningen 
I tidigare kapitel, Normativa antagande om journalisters roll i en demokrati, diskuterades 

bland annat hur journalisters rapportering påverkar hur människor runt om i samhället formar 

sina uppfattningar om bland annat politik och hur public service möjliggör ett fungerande 

offentligt samtal. Detta kommer vidare att utvecklas genom att tillämpa begreppet 

dagsordningsmakten (McCombs & Shaw 1972).  

 

Samhällets informationsstruktur är byggd på att olika aktörer, som journalister eller 

redaktörer, hanterar och väljer ut den information som blir till nyheter. På så vis så påverkar 

aktörer inom media hur människors åsikter formas och vilka politiska intressen som syns och 

hörs (Habermas 2006: 415-16, 19). En viktig utgångspunkt för den här studien är att 

journalisters kommentarer fungerar som en plattform för hur allmänheten uppfattar och 

konstruerar sin världsbild. Som tidigare nämnts, menar Strömbäck att modern politik såväl 

utspelar sig som förmedlas via medierna (Strömbäck 2009). Eftersom journalister är aktörer 

som i viss mån har makten över den politiska dagordningen, är det viktigt att undersöka på 

vilket sätt de agerar. Maxwell McCombs och Donald Shaws (som båda bedriver forskning 

inom journalistik) begrepp dagsordningsmakten, som på engelska heter Agenda Setting, är ett 

lämpligt redskap för att se hur medierna påverkar vilka frågor som människor har en åsikt om 

(McCombs & Shaw 1972).  

 

Teorin kring dagsordningsmakten utvecklades vidare av statsvetarna Shanto Iyengar och 

Donald Kinder (1987). Genom att en redaktion väljer vilka händelser som blir nyheter 

uppmärksammas specifika ämnen, medan andra kommer i skymundan. Därför menar Iyengar 

och Kinder att nyhetsjournalistiken påverkar hur politiska förslag, såväl som politiker, förstås 

och bedöms (Iyengar & Kinder 1987). Liknande resultat pekade statsvetaren Philip Converse 

på i sin studie av amerikanska politiska kampanjer i sin artikel The Nature of Belief Systems in 

Mass Publics. Enligt Converse beror den politiska kampanjens effekt på vilka 

informationsflöden som väljaren tar del av och hur mycket tidigare information som personen 

redan har (Converse 1964).  

 

Stort genomslag har även statsvetaren John Zallers opinionsbildningsteori haft (1992). Enligt 

Zaller är människor olika mottagliga för journalisters rapportering om politik. Hur mottaglig 

en person är grundas i hens politiska intresse, engagemang och kunskap. Zaller sammanfattar 

detta som politisk medvetenhet. Enligt Zaller är människor med en måttlig politisk 
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medvetenhet mest mottagliga för journalisters rapportering om politik. Människor med låg 

politisk medvetenhet är inte är intresserade av samhällsfrågor som berör politik, vilket innebär 

att de inte tar del av den typen av nyheter. Individer som däremot har en hög grad av politisk 

medvetenhet tar del av journalistik, men kan bedöma rapporteringen på basis av tidigare 

samhällskunskap om politik (Zaller 1992).  

 

Makten över dagordningen konstitueras enligt McCombs (2005) på två olika stadier. Det 

första sker när en journalist väljer ut vilka händelser som blir till nyheter. Vid det andra 

stadiet tillskrivs specifika attribut till nyheten. På så vis påverkar journalister inte bara 

information som framkommer i rapporteringen – men även hur människor ska tänka om 

nyhetshändelsen. Vilka attribut som används påverkar därmed människors åsikter (McCombs 

2005: 546). Den här studien antar att journalister verkar såväl inom det första och andra 

stadiet. I kommande kapitel läggs grunden för den kommenterande politiske journalistens roll. 

Här kommer jag bland annat klarlägga varför det så kallade andra stadiet av makten över 

dagordningen är betydelsefull för den här studien.  

 

2.2.2 Kommentatorerna 
 

Likt andra yrkeskårer är journalister inte en homogen grupp med samma arbetsroll. 

Journalister har olika funktioner och arbetssätt. Den här studien fokuserar på de som 

medverkar i Ekots program. Så vilken typ av journalister är det som studeras?  

 

I programmet deltar journalister7 som rapporterar om och bevakar politiska frågor. De 

kommer från olika medier, såväl tidningar med olika politisk inriktning som public service. I 

programmet agerar de som politiska experter då de deltar i rollen som politisk kommentator. 

Statsvetaren Ingrid Dahlen Rogstadt har sammanfattat den politiske kommentatorn som en 

journalist vars yrkesroll bygger på tre olika yrkesinriktningar: tolkande eller analyserande 

journalistik, politisk rapportering och journalister som agerar som experter inom ett område 

(Dahlen Rogstad 2014). Men vad innebär dessa tre yrkesinriktningar och hur skiljs de från 

den mer deskriptiva nyhetsjournalistiken? Först och främst krävs en förståelse för innebörden 

av tolkande journalistik.  

 

                                                
7 Se avsnitt 3. Material för information om vilka journalister som deltar. 
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Detta har bland annat flera medieforskare (som Djerf-Pierre och Weibull 2008, Strömbäck, 

Andersson och Nedlund 2017, Stúr 2009, samt Salgaro och Strömbäck 2011) tittat på. Vidare 

har Susana Salgaro, som forskar inom politisk kommunikation, och medieforskaren Jesper 

Strömbäck sammanfattat den tolkande journalistiken som följande: den går utöver den 

deskriptiva/beskrivande, faktafokuserade och källdrivna journalistiken genom att använda 

journalistiska förklaringar, utvärderingar, kontextualisering, eller spekulationer som inte helt 

och hållet grundas i verifierbar fakta eller uttalanden från källor. Därutöver kan den tolkande 

journalisten driva ett specifikt tema eller använda värdeladdade termer (Salgaro & 

Strömsbäck 2011: 153). Tidigare forskning har även visat att många analyser kryddas med 

dramatik och tabloidisering för att fånga publikens uppmärksamhet (jmf Dahlen Rogstad 

2014; Djerf Pierre och Weibull 2008). Enligt Djerf-Pierre och Weibull har även all tolkande 

journalistik ett mått av kritisk expertis, spekulation, opinionsbildning och meta-journalistik 

(Djerf-Pierre och Weibull 2008: 209). Dahlen Rogstad menar bland annat att journalister som 

såväl tolkar som analyserar politik återger händelser annorlunda än till exempel 

nyhetsjournalister (Dahlen Rogstad 2014: 689). Den politiske kommentatorn förväntas inte att 

upprätthålla samma journalistiska normer gällande till exempel objektivitet8. Hen ska till 

exempel på en tidnings ledarsida utföra sin analys i enlighet med tidningens politiska 

inriktning men även med sin egen utvärdering av det aktuella skeendet. Det innebär att 

journalisten kan bli den som rapporterar om en händelse, som analyserar och som ger sin 

bedömning (jmf Dahlen Rogstad och Allern 2010). Medieforskarna Jesper Strömbäck, Felicia 

Andersson och Evelina Nedlund har studerat nyhetsrapporteringen kring svenska val från år 

1998 till 2006 och menar att journalister som var aktiva på en tidnings ledarsidor påverkade 

opinionen med hjälp av sina individuella åsikter. Detta då deras roll som ledarskribent 

möjliggjorde för dem att presentera en mer subjektiv analys (Andersson, Nedlund, Strömbäck 

2017). Tydligt är att den tolkande journalistiken alltså skiljer sig från den deskriptiva 

(Strömbäck 2009:146). Utöver att bedriva tolkande journalistik, agerar de som experter och 

som kommentatorer. Enligt Dahlen Rogstad spekulerar många politiska kommentatorer om 

dels framtiden, dels om vad politiker tänker och hur de agerar. På så vis kan den politiske 

                                                
8 Det bör även noteras att även det deskriptiva förhållningssättet aldrig är helt neutralt. Hur en händelse skildras 

påverkas av flera faktorer, till exempel vilket format som journalisten arbetar i (till exempel radio eller tidning), 

hens mediaorganisations struktur och normer, samt eventuellt samspel med politiska och ekonomiska aktörer. 

Strömbäck menar att journalister medvetet kan välja att gestalta exempelvis en politiker på ett visst sätt, men en 

specifik representation kan även vara ett resultat av nyhetsvärdering eller journalistens personliga 

verklighetsuppfattning (Strömbäck 2009: 134, 138). 



 17 

kommentatorn spela en viktig roll i hur allmänheten uppfattar en politisk händelse och 

därefter formar en politisk åsikt (Dahlen Rogstad 2014: 691). Den politiske kommentatorn tar 

på sig rollen som allmänhetens självutnämnde ombudsman, menar till exempel Djerf-Pierre 

och Weibull. Genom att axla denna roll får journalisten möjligheten att i sin analys bestämma 

vad som bör intressera allmänheten (Djerf-Pierre och Weibull 2008).  

 

Stúr har tittat på hur den pågående utvecklingen inom medierna har påverkat och förändrat 

den roll de politiska kommentatorerna har inom den samtida journalistiken. Stúr menar bland 

annat att i och med förändringen av medielandskapet och publikens konsumtionsmönster har 

rollfördelningen mellan de som rapporterar och de som kommenterar blivit mindre tydlig. I 

samma anda har genrebestämningen av nyhetstexter om politik jämfört med en politiskt 

kommenterande text även blivit svårare att tolka (Stúr 2009; jmf Barnhurst och Steele 1996). 

Stúr konstaterar även att kommentatorn får ”enastående möjligheter att själv delta i 

opinionsskapandet och iscensättandet av åsiktsprocesser i samhället” (Stúr 2009: 219). De 

politiska kommentarerna spelar en så viktig roll i dagens svenska medielandskap att de 

påverkar hur medierna kommer att utvecklas (Stúr 2009: 208). Dahlen Rogstad har likt Stúr 

också tittat på förändringar inom medielandskapet och konstaterar att antalet politiska 

kommentatorer har ökat de senaste åren som ett resultat av ett större informationsflöde via till 

exempel sociala medier. Utbudet av information – såväl korrekt som felaktig – har plötsligt 

blivit större och nyhetsorganisationer har hanterat detta genom att profilera sig med politiska 

kommentatorer, vilket innebär att de i dag axlar rollen som expert och ofta blir intervjuade av 

sina journalistkollegor (Dahlen Rogstad 2014: 690-691). När de blir profilerade i sina 

mediekanaler blir de ett känt ansikte för många åhörare eller läsare. De blir någon att lyssna 

på – någon som kan berätta ”hur det ligger till” (jmf Dahlen Rogstad 2014; Nimmo och 

Combs 1992; Enli 2009). Ett tydligt exempel är just Ekots sändning efter partiledarnas tal i 

Almedalen, vars programstruktur bygger på detta. Sammanfattningsvis bör de politiska 

kommentatorerna påverka inte bara vad människor tänker på (dagsordningsmakten stadie ett) 

utan även hur människor formar åsikter om den aktuella händelsen (dagsordningsmakten 

stadie två).  

 

2.3 Almedalen: politiker, journalister – och det svenska folket 
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2.3.1 Nationskonstruktionen Sverige och Almedalen  
Almedalsveckan inträffar varje år under juli månad i Visby på Gotland. Här samlas de 

svenska politiska partierna tillsammans med stora delar av landets mediebransch, 

intresseorganisationer och åhörare. Den återkommande och omfattande mediebevakningen av 

veckan slår ut nästan all annan politisk bevakning. Almedalsveckan är central och i fokus för 

hela nyhetssverige. Till Almedalen ska alla med en fot inne i politiken eller ett 

samhällsintresse komma. Genom den konstanta mediebevakningen får resten av Sverige en 

möjlighet att ta del av politikerveckan. Enligt statsvetaren Maria Wendt innebär detta att det 

skapas en illusion av att hela den nationella gemenskapen är närvarande (Wendt 2012: 38). 

Wendt menar att Almedalsveckan hjälper till att befästa idén om Sverige som en demokratisk 

nation (ibid 71) och i denna idékonstruktion spelar olika sorts medier stor roll. För medier, 

som dagspress samt radio och tv, har varit avgörandet för den svenska identitetens 

konstruktion. ”Vi”, den nationella gemenskapen, får genom media en uppfattning och känsla 

av vad som händer i ”vårt” land (Wendt 2012: 99). 

 

Men vad är innebörden av en nation? Begreppet nation som idé uppstod i Europa under 1700-

talet. Som grund låg föreställningen att statens politiska gräns skulle sammanfalla med en 

nationell kultur. På så vis skulle medborgarna komma att älska sitt fosterland (Ehn 1993; 24). 

”Nationen är en föreställd gemenskap”. Det skriver statsvetaren Benedict Anderson i sin 

välkända text från 1983. Anderson menar att medborgarna i även den minsta av nationer 

aldrig kommer att möta eller höra talas om alla som tillhör den nationella gemenskapen 

(Anderson 1983: 21). Samtidigt accepterar de illusionen av att de alla tillhör samma kollektiv. 

För om en nation är en föreställd gemenskap och samtidigt en mental konstruktion som bland 

annat definieras av en kollektiv enhet, av gränser och självständighet, då kommer idén av 

nationen i någon mån alltid vara verklig (Anderson 1983). Detta gäller så länge som de 

delaktiga i gemenskapen tror på och identifierar sig känslomässigt med sin grupp. 

Etnologen Billy Ehn sammanfattar det som ”kollektiva vi-känslor inom stora grupper av 

människor som underbyggs av mer eller mindre välgrundade vi-föreställningar om en 

gemensam historia och gemensam kultur (Ehn 1993: 13)”. Som en kollektiv gemenskap delar 

vi dessa uppfattningar omedvetet och medvetet med andra människor (Löfgren 1993: 12; jmf 

Riegert & Åker 2004). Den nationella identiteten är alltså en komplex uppsättning 

föreställningar och uppfattningar av liknande emotionella tendenser, attityder och idéer som 
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de som tillhör en nationell identitet delar kollektivt. Dessa har internaliserats genom sociala 

strukturer som utbildning, politik, media och sport (jmf Wodak m.f.l 2009).  

 

Genom mediebevakningen av Almedalen skapas alltså en nationell känsla av delaktighet och 

gemenskap hos den nationella publiken (Wendt 2012: 71). Därför spelar Almedalsveckan en 

viktig roll i själva nationskonstruktionen och därmed även i de värderingar som skapas inom 

ramen för den svenska nationella identiteten. Almedalsveckan är del av en svensk politisk 

tradition där den demokratiska ideologin ”vävs ihop med nationen” (Wendt 2012: 74). I 

Almedalen bildas en svensk demokratisk gemenskap, som enligt Wendt framkallas av ”en 

politisk kultur präglad av öppenhet, samtal och politikens stora närhet till folket – något som 

skrivs fram som unikt för just vår nation (Wendt 2012: 74)”.  Eftersom Almedalsveckan är en 

så pass viktig för den svenska demokratin är det intressant att studera förekomsten av just 

svenska värderingar under denna vecka.  

 

2.3.2 Vad är svenska värderingar? 
I den här uppsatsen förstås och tolkas nationell identitet i ljuset av begreppet värderingar. För 

att kunna titta på vilka idéer som lyfts fram i kommentarerna krävs det en förståelse för dels 

konstruktionen av en nation, vilket har beskrivits ovan, dels en genomgång av innebörden av 

svenska värderingar. Så, vilka unika kännetecken svetsar samman ”det svenska folket” och 

vilka värden anses vara ”svenska värden”? Wendt pekar på att svenskhet har sammankopplats 

med det toleranta, moderna och inkluderande (Wendt 2012: 93).  

Ehn menar att nationen Sverige under 1900-talet svetsades samman av ”nya former av 

gemenskap, beroende, och lojalitet”. Det svenska så kallade folkhemsbygget kom att kretsa 

kring tre centrala idéer: demokrati, medborgarskap och modernitet (Ehn 1993: 57). Vid 

Stockholmsutställningen 1930 lanserades begreppet Medelsvensson. I och med detta, menar 

Ehn, instiftades en ny nationell normalitet. En svensk person skulle bete sig som en 

Medelsvensson i det svenska folkhemsbygget (Ehn 1993: 70). Under folkhemsbygget kom 

välfärdspolitiken att spela stor roll. Från dess praktik till institutioner, från riksradion till 

barnhemsomsorgen, förenade välfärdspolitiken det nya Sverige, skriver Ehn (Ehn 1993: 78).  

Ehn menar även att ett fullt medborgarskap ”enligt dagens synsätt också ett kulturellt och 

känslomässigt sådant (Ehn 1993: 133)”. Det innebär att i dag, när en person som är invandrare 

i Sverige till exempel vill ansöka om finansiellt bidrag för att ”i mångfaldens tecken få slå 
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vakt om sin kultur” så innebär detta även att de måste integreras i den svenska nationens 

skrivna och skrivna lagar, ”här måste väljas styrelse enligt demokratiska principens modell, 

föras bok, bedrivas barn och jämställdhetsverkan (Ehn 1993: 79)”.  

Nationella värderingar – de föreställningar och uppfattningar kopplade till den svenska 

nationen och nationella identiteten – handlar alltså om att lyfta fram det som är gemensamt 

för de som lever inom nationens gränser och ignorera olikheter. Således skapas en enhetlig 

nation och en homogenitet som kan sätta medborgarna i den nationella gemenskapen som ett 

kollektiv mot andra nationer (Wodak 2009). Sociologen Stuart Hall menar att en sådan 

uppdelning är nödvändig i skapande och upprätthållandet av ett språk och en kultur, av 

meningsskapande, samt av sociala identiteter och individers subjektiva förståelse av sig 

själva. Samtidigt innebär detta meningsskapande en negativ konstruktion av ”den andre”, de 

som inte tillhör gemenskapens ”vi”, som blir hotfull eller hotad, och omgiven av aggressivitet 

och fara (Hall 1996: 238).  

 

Under Almedalsveckan menar Wendt att demokrati, öppenhet och tolerans återkommande 

förs fram som svenska värden. Detta gör politiker oberoende sin ideologiska politiska 

inriktning. Skillnaden är däremot att de liberala och de konservativa partierna för fram dessa 

värden tillsammans med idéer om frihandel och företagsamhet. Däremot pekar de partier som 

tillhör socialdemokratin eller vänstern på att de specifika värdena handlar om en svensk 

politisk historia kantad av internationell solidaritet och jämlikhetskamp (Wendt 2012: 88). 

Sammanfattningsvis, i enlighet med tidigare forskning, kretsar svenska värderingar kring 

följande normativa uppfattningar om det svenska samhället:  

 

- Det svenska samhället ska vara tolerant, modernt och inkluderande (jmf Wendt 2012: 

93).  

- Dagens svenska samhälle är uppbyggt kring det så kallade folkhemsbygget, som 

består av demokrati, medborgarskap och modernitet (Ehn 1993: 57).  

- Sverige ska ha en samhällsstruktur med god välfärd (Ehn 1993: 78) med 

barnhemsomsorg och ett pågående jämställdhetsarbete (jmf Ehn 1993).  
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2.5 Studier om immigration, integration och svenska värderingar i journalistik 

2.5.1 Hur har svenska journalisters rapporteringar kring immigration sett ut i Sverige 
sedan mitten av 1900-talet? 
 
Enligt Gunilla Hultén, som forskar om journalistik, var immigranter representerade som en 

resurs i svensk dagspress från 1945 till 1985. Men från mitten av åttiotalet till 2000 återgavs 

immigranter istället som en börda på välfärdssamhället. Sedan detta skifte började även 

rapportering kring immigration att kretsa allt mer kring kultur och medborgarskap (Hultén 

2006: 222). Tidigare forskning har fokuserat på svenska journalisters rapportering kring 

immigration under 1990-talet. Även under denna tioårs period porträtterades immigration som 

ett samhällsproblem (Byström & Frohner 2017, Hultén 2006, Brune, 2004, Asp, 2002). Enligt 

Bolin, Hinnfors och Strömbäck (2016) ökade den negativa framställningen av immigration i 

svenska tidningars ledarsidor under åren 2010 till 2015. Den negativa synen på immigration 

som ett samhällsproblem ökade under samma tidperiod inom nyhetsjournalistiken (Anderson, 

Nedlund och Strömbäck 2017). Immigration återgavs negativt som ett fenomen som 

försvagade den sociala sammanhållningen (Anderson, Nedlund och Strömbäck 2017: 38). 

 

Efter 2015 års lagändring gällande utlänningslagen förändrades den allmänna opinionen (det 

vill säga Sveriges befolknings inställning) kring migration och integration. Det menar 

Demker, som visar hur motståndet mot att ta emot flyktingar i Sverige ökar9 efter att 

regeringen ändrar sin policy gällande immigration. Detta sker efter att motståndet mot 

flyktingmottagandet i Sverige under flera år minskat (Demker 2016: 475). Enligt Demker 

korrelerar förändringen i opinion med en allt starkare partipolitisering i Sverige. Detta innebär 

att sedan valåret 2006 har de människor som anser sig tillhöra ett parti, valt att följa ”sitt” 

partis inställning i politiska frågor kopplade till immigration. Detta är en förändring som 

ligger i linje med tidigare forskning kring hur politiska åsikter formas. Medborgares politiska 

attityder påverkas av ”sitt” partis position inom specifika frågor (Demker 2016: 486). 

Liknande tankar för statsvetarna Druckman, Peterson och Slothuus fram när de studerar hur 

människor i en polariserad debatt hörsammar de åsikter som ligger dem ideologiskt närmast 

(Druckman, Peterson och Slothuus 2013). 

 

Andra studier har sett tendenser av en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” i svensk 

journalistik.  Såväl positiva som negativa skildringar bidrar till en idé om hur det svenska 

                                                
9 Enligt Demker är dock motståndet fortfarande mindre än under Balkankrigen på 90-talet (Demker 2016: 485).  
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samhället är uppbyggt och framförallt vilka värderingar som en svensk bör ha (Riegert 2018, 

Ehn, Frykman och Löfgren 1993, Hultén 2006). ”Vi”, svenskar från nationalstaten Sverige, 

respektive ”dem” immigranter som inte tillhör den nationella gemenskapen (Graf 2015). I 

relation till detta har även medieforskaren Ylva Brune kartlagt hur och vem som får utrymme 

i de svenska nyhetsmedierna. Enligt Brunes (2002) studier är immigranter 

underrepresenterade och återges ofta i bilder av stereotyper, som till exempel att en kvinnlig 

muslimsk immigrant ofta porträtteras som ett offer fängslad av sin religion, familj eller kultur.  

 

Har det skett en förändring i hur journalister rapporterar kring immigration innan och efter 

flyktingkrisen 2015 och hur karaktäriseras i så fall detta skifte? Det tittar medie- och 

kommunikationsforskaren Kristina Riegert på i sin studie. En av de tydligaste trenderna är att 

det under 2016 skedde en ökad rapportering kring immigration som sammankopplas till en 

hotbild. Riegerts innehållsanalys av svensk dagspress visade att denna typ av rapportering 

blev mer frekvent och gick från tolv procent 2015 till 34 procent 2016. Under våren 2015 

skrev fler om immigration kopplat till immigranter som offer. Från att 2009 ha varit 35 

procent hade denna typ av rapportering 2015 stigit till 55 procent. Men under våren 2016 

sjönk denna typ av rapportering till tidigare nivåer, sannolikt med anledning av hösten 2015 

års flyktingkris. Den förändring som skiljer sig mest över tid, menar Riegert, är 

rapporteringen av immigranter som skapar oordning i samhället och som är kriminella. Denna 

typ av rapportering ökade från 2,7 procent 2009 till 13,3 procent 2016. Att relatera 

immigranter till problem med lag och ordning blev alltså allt vanligare under 2016 (Riegert 

2018: 9-10). 

 

3. Metod 
 

3.1 Idéanalys 
 

Termen ideologi kommer från grekiskan och betyder läran om idéer. Ideologi definieras som 

de homogena idéer och värderingar, framförallt gällande sociala och politiska frågor, som 

delas av en specifik grupp av människor. En idé- och tankekonstruktion är en normativ 

föreställning om hur man bör agera.  Dessa idéer och värderingar formas och omformuleras 

kontinuerligt över tid (Bergström och Boreus 2012: 139-141; Goldman mfl 1997). Ideologi är 
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därmed ett sätt att tolka sin omgivning och sitt samhälle. Konceptet ideologi används för att 

motivera och förklara innebörden av metoden idéanalys.  

 

Under arbetet med att välja metod har jag studerat olika typer av ideologianalyser. Mest 

omfattande är materialet för ideologianalyser som undersöker mer kategoriska ämnen som 

politisk ideologi eller ideologi inom en profession (jmf Bergström och Boréus 2012), samt 

ideologi i förhållande till diskursanalyser (jmf Fairclough datum). Men den här studien tittar 

varken på olika politiska ideologier eller den journalistiska professionens ideologi, trots att 

material som används är journalisters kommentarer av partiledares tal. Inom medieforskning 

används framförallt idéanalys i undersökningar av material som består av deskriptiv 

journalistik (som till exempel White, P.R.R 2006). Men, som redovisats i avsnitt 2. Teori och 

tidigare forskning, skiljer sig arbetssättet och syftet mellan deskriptiv journalistik och 

politiska kommentatorers rapportering. Den journalistiska slutprodukten blir därmed 

annorlunda och har även skapats med olika referensramar. Vid granskning av det empiriska 

materialet, framstår det därför som nödvändigt att anlägga ett annat perspektiv. En 

inspirationskälla är etnologen Bo Nilsson artikel ”Ideology, environment and forced 

relocation: Kiruna – a town on the move” samt Bergström och Boréus övergripande 

genomgång av idé- och ideologianalyser i deras handbok för studier av text (Bergström och 

Boréus 2012). Nilsson använder sig av en post-strukturalistisk syn på ideologi, som bygger på 

tidigare forskning av filosofen Slavo Žižek (1989)och diskursforskarna Glynos och Howarth 

(2007). För Nilsson innebär denna post-strukturella syn på ideologi framförallt att vad som 

antas vara sant är föränderligt. Det som människor upplever som sanning skapas och 

omskapas beroende på vilket sammanhang och kontext de befinner sig i (Nilsson 2010: 435). 

Likt Nilsson använder den här studien ideologi som koncept för att genomföra idéanalysen, 

som hittar de olika ”bilder” som de politiska kommentatorerna konstruerar genom att lyfta 

fram specifika idéer (Nilsson 2010: 435). Enligt Nilsson skapas och förstås ideologi alltid i 

relation till olika samhällsgruppers makt och dominans, och på så vis har ideologierna en 

funktion som påverkar samhället. Ideologi strukturerar idéer på så sätt att de upplevs som 

självklara och allmänt erkända (Grossberg 1992: 101) vilket enligt Nilsson innebär att 

idéerna, medvetet eller omedvetet, inom en ideologi har politisk effekt (Nilsson 2010: 435). 

Slavoj Žižek menar därmed att ideologi strukturerar och organiserar människors sociala 

sammanhang (Žižek 1989: 41). Som analysverktyg används frågor, utformade med inspiration 

från Bergström och Boréus (Bergström och Boréus 2012: 146) och Nilsson. Dessa kommer att 

förklaras mer genomgående i nästa avsnitt 3.2 Analysverktyg. 
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Analysverktygens syfte är att hitta de idéer (Nilsson 2010: 433) som sammankopplas med 

begreppen svenska värderingar, immigration samt integration. Dessa bilder presenteras sedan 

i resultatdelen uppdelat i olika teman. Enligt Nilsson påverkar representationen av en 

händelse vilka kulturella värderingar som tillskrivs det som skildras. Journalistik och media 

överlag förmedlar alltid en specifik betydelse. ”Representationer konstituerar vad de 

representerar”, enligt Nilsson (Nilsson 2010: 434), eftersom journalistik reproducerar olika 

kulturella värden.  

 

3.2	  Analysverktyg	  
 

Med hjälp av Bergström och Boréus samt Nilssons studie utarbetat följande frågor, har fyra 

frågor utarbetats och används som verktyg för att förstå och analysera mitt material. Det sker 

genom att ställa följande frågor till texten. 

 

1) Vilka idéer om svenska värderingar, immigration och integration lyfts fram av 

kommentatorerna?  

2) Hur beskrivs och värderas dessa idéer? 

3) Sätter journalisterna dessa idéer i en större socialt och historiskt kontext? 

4) Vilka bilder tillskriver journalisterna partiledarna i relation till svenska värderingar, 

immigration och integration?  

 

4. Material  
 

Jag använder radioprogrammet Ekot i Almedalen som sänder från Almedalen direkt efter varje 

partiledares tal. Totalt är det åtta radiosändningar, som pågår under 60-65 minuter. I 

radioprogrammet deltar politiska journalister från olika medier som alla har möjlighet att 

kommentera och analysera partiledarnas tal. Varje program styrs även av en moderator. Alla 

avsnitt har transkriberats och återfinns i Bilaga 1. Efter transkribering av materialet har jag 

gjort en närläsning för att välja vilka delar som ska analyseras. Det som är utvalt relaterar till 

svenska värderingar, immigration och integration. Viktigt att notera är att jag inte kommer att 

analysera partiledarnas tal. Det bör även poängteras att under radioprogrammet spelas det 
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ibland upp bitar av partiledarens tal och även delar från inslag som inte är specifikt kopplade 

till talet. Dessa delar är transkriberade men kommer inte att analyseras i den här studien. Detta 

då fokus ligger på vad de politiska kommentatorerna säger om partiledarnas tal. För att 

genomföra analysen har först de olika transkriberingarna lästs igenom med syfte att plocka ut 

alla de delar som handlar om immigration, integration och svenska värderingar. Därefter har 

citaten analyserats i relation till den här studiens teoretiska ramverk. Nedan följer en 

sammanfattning av vilka som medverkar i de olika avsnitten.  

 

Liberalerna (3/7-2016). Radioprogrammet pågick i 60 minuter. De politiska kommentarerna 

började prata 38.54 minuter in i sändningen. Moderator var Magnus Thoren. Journalister som 

medverkade var: Fredrik Furtenbach, politisk kommentator vid Ekot; Anna Dahlberg, politisk 

redaktör och ledarskribent på Expressen (liberal); Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet 

(obundet socialdemokratisk); Sara Sundberg, arbetar med sociala medier i programmet Ekot 

(Sveriges Radio 2016a). 

 

Centerpartiet (4/7-2016). Radioprogrammet pågick i 60 minuter. De politiska 

kommentarerna började prata 29.20 minuter in i sändningen. Moderator var Helena Groll. 

Journalister som medverkade var följande: Tomas Ramberg, politisk kommentator Ekot; 

Maggie Strömberg, Ekots inrikespolitiska reporter; Helly Klein, chefredaktör Dagens arbete; 

(tidning för fackförbunden IF Metall, GS och Pappers, som samverkar med 

Socialdemokraterna) samt Patrick Oxanen, politisk redaktör på Hudiksvalls tidning som är 

centermärkt (Sveriges Radio 2016b).  

 

Socialdemokraterna (5/7-2016). Radioprogrammet pågick i 60 min. De politiska 

kommentatorerna började prata 39.12 minuter in i sändningen. Moderator var Helena Groll. 

Journalister som medverkade var Fredrik Furtenbach, politisk kommentator Ekot; 

Heide Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs dagblad 

(oberoende liberal); Lisa Pelling, Dagens Arena (oberoende progressiv); Maggie Strömberg, 

Ekots inrikespolitiska reporter (Sveriges Radio 2016c). 

 

Kristdemokraterna (6/7-2016). Radioprogrammet pågick i 60 min. De politiska 

kommentatorerna började prata 34.25 minuter in i sändningen. Moderator var Helena Groll. 

Journalister som medverkade var: Tomas Ramberg, politiskt kommentator vid Ekot; Maggie 

Strömberg, Ekots inrikespolitiska reporter; Karin Pettersson, politiskt chefredaktör 
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Aftonbladet (obundet socialdemokratisk); Elisabeth Sandlund opinionsredaktör på den kristna 

dagstidningen Dagen (Sveriges Radio 2016d). 

 

Sverigedemokraterna (7/7-2016). Radioprogrammet pågick i 60 min. De politiska 

kommentatorerna började prata 36.50 minuter in i sändningen. Moderator var Li Hellström. 

Journalister som medverkade var Lotta Gröning, krönikör på Expressen (liberal); Fredrik 

Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator; Maggie Strömberg, Ekots inrikespolitiska 

reporter; Dick Erixon, Samtiden som ägs av Sverigedemokraterna (Sveriges Radio 2016e). 

 

Miljöpartiet (8/7-2016). Radioprogrammet pågick i 65 min. De politiska kommentatorerna 

började prata 39.35 minuter in i sändningen. Moderator var Helena Groll. Journalister som 

medverkade var Lotta Gröning, krönikör på Expressen (liberal); Tomas Ramberg politisk 

kommentator Ekot; Erik Erfors ledarskribent Expressen (liberal); Anders Hellberg, 

chefredaktör Effekt (klimatmagasin); Maggie Strömberg, Ekots inrikespolitiska reporter som 

även har skrivit en bok om Miljöpartiet (Sveriges Radio 2016f). 

 

Moderaterna (9/7-2016). Radioprogrammet pågick i 60 min. De politiska kommentarerna 

börjar prata 39.36 minuter in i sändningen. Moderator presenterar inte sig. Journalister som 

medverkade var Martin Thunström, politisk chefredaktör på Barometern (moderat); Fredrik 

Furtenbach, politisk kommentator Ekot; Martin Klepke, redaktör Arbetet so är 

socialdemokratisk (Sveriges Radio 2016g). 

 

Vänsterpartiet (10/7-2016). Radioprogrammet pågick i 60 min. De politiska kommentarerna 

började prata 28.47 minuter in i sändningen. Moderator var Johar Bendjelloul. Journalister 

som medverkade var Anna Herdy, chefredaktör på veckotidningen Flamman (socialistisk); 

Amanda Björkman, ledarskribent på Dagens Nyheter (oberoende liberal); Fredrik Furtenbach, 

politisk kommentator Ekot (Sveriges Radio 2016h). 
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Del 2: Presentation och analys av det empiriska materialet  

5. Analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet från den här studiens idéanalys. Totalt framkom fem olika 

teman kopplat till svenska värderingar, immigration och integration. Dessa teman är: Svenska 

värderingar kopplat till immigration och integration; Svenska värderingar sammankopplade 

till konservatism; Svenska värderingar kopplade till modernitet och ett välfärdssamhälle; 

Immigration och integration kopplat till utanförskap; Immigration och integration kopplat till 

migrationspolitik. Inordnat i dessa teman är de olika bilder som de politiska kommentatorerna 

tydligast framfört. En koppling till tidigare teorier med efterföljande analys och slutsatser sker 

därefter i avsnitt 6. Analys och slutsatser.  

 

Men innan de olika bilderna presenteras inordnade i sina teman, krävs ett kort resonemang om 

partiet Liberalerna och det programavsnitt som sändes efter Björklunds tal. De politiska 

kommentatorerna pratar inte om svenska värderingar, nationalism, eller svenskhet. Det är det 

enda programmet då de politiska kommentatorerna inte för fram dessa begrepp i sina 

kommentatorer. Därför presenteras inget material från detta avsnitt i resultatdelen eftersom 

programavsnittet verkar vara ett undantag från de trender som framkommer under 

Almedalsveckan. Detta mer omfångsrikt resonemang gällande detta kommer att föras i nästa 

avsnitt där analys och slutsatser diskuteras.  

 

Värt att notera är även att under programavsnittet som sänds efter Sverigedemokraternas 

partiledare Jimmie Åkessons tal sker den mest omfattande analysen av journalisterna gällande 

just svenska värderingar och immigration och integration. Detta beror möjligen på att 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som i huvudsak är negativt inställda till 

immigration och menar att Sveriges migrationspolitik innebär att Sverige har splittrats och att 

Sverige idag är ”internationellt känt för oroligheter, våldtäkter och medborgare som är aktiva 

inom terrornätverk (SD u.å). 

Transkriberat material från programavsnitten finns i Bilaga 1. 
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5.1 Svenska värderingar kopplat till immigration och integration 
 

5.1.1 Centerpartiet 
 

Lööf menar att könsstympning är ett resultat av kvinnoförtryck och inte ett 

invandringsproblem.  

Tomas Ramberg konstaterar att i det långa och ”personligt engagerande avsnittet om 

könsstympning” så anspelade Lööf “på sin egen dotter och sina känslor som mor och var 

väldigt personligt engagerad”. Ramberg anger även att Lööf i sitt tal säger att könsstympning 

finns i Sverige och det inte är ett ”invandringsproblem” och att ”det handlar inte om religion 

utan det handlar om kvinnoförtryck”. Så, vilka idéer lyfter Ramberg fram och hur beskrivs 

och värderas dessa? Ramberg målar upp en bild av hur Lööf anser att könsstympning är ett 

problem som borde engagera samhället. Genom att Ramberg även framför att Lööf 

positionerar sig själv och sin dotter i relation till problembeskrivningen av könsstympning 

konstrueras en idé av att fenomenet berör oss alla i Sverige (inte minst alla mödrar som har 

döttrar). I Rambergs analys skapas även en uppfattning om att Lööf menar att könsstympning 

är ett resultat av kvinnoförtryck och det kan utövas av alla – vare sig religion eller nationell 

tillhörighet. Från Rambergs kommentarer går det att utläsa följande: könsstympning fungerar 

som ett exempel som belyser hur kvinnoförtryck inte är sammankopplat till religion eller 

kultur utan finns i alla olika gemenskaper. Kvinnoförtryck ska även bekämpas och det 

stämmer inte överens med de normativa idéer och värderingar som svenskar har gällande vad 

som är rätt och fel.  

Lööf menar att könsstympning illustrerar kulturella olikheter och är inte svenskt. 

Helle Klein konstruerar däremot en litet annorlunda bild av Lööfs tal. Klein säger att det finns 

flera problem med hur könsstympning beskrivs i Lööfs tal. Klein pekar på hur Lööf i sitt tal 

konstaterar att svensk lag förbjuder könsstympning. Genom att poängterar detta, menar Klein, 

målar Lööf upp en bild av hur de som genomför könsstympning tillhör en annan kultur. Detta 

innebär, enligt Klein, att det ”politiska svaret” på problemet med könsstympning bygger på en 

konstruktion av hur ett socialt utanförskap (det är detta utanförskap leder till att 

könsstympning anses accepterat) blir till en fråga om kultur. Klein pekar i och med sitt 

resonemang, till skillnad från Ramberg, på att svensk kultur och svenska värderingar inte 
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accepterar könsstympning. Men att denna acceptans förekommer hos andra kulturer som finns 

i det svenska samhället och inte har integrerats in i Sverige.  

5.1.2 Socialdemokraterna 
 
Löven tror på Sverige – den svenska modellen ska hjälpa integrationen  

”så var det en del på temat S – den svenska modellen10 och samhällsbygge mot 

skattesänkningar”. Så inleder Fredrik Furtenbach Sveriges Radios sändning från Almedalen. I 

Lisa Pellings sammanfattning av talet säger hon bland annat att Löfven framförde ett tal med 

optimism och ett ”jag tror på Sverige”-tal.  

 

”förslag som ska hjälpa integrationen på olika sätt. Han pratade om utanförskapsområden, och 

det är lite olika förslag, det är bland annat satsningar på arbetslöshet, utlandsfödda kvinnor, 

det är satsningar på skolan (...)”. Det säger Maggie Strömberg när hon sammanfattar Stefan 

Löfvens nyheter i talet. Enligt Strömberg är det alltså bland annat satsningar på arbetslöshet, 

utlandsfödda kvinnor och skolan som verkar vara Socialdemokraternas integrationssatsningar. 

Den svenska modellen ska alltså lösa problemen med segregation i samhället.  

 

5.1.3 Sverigedemokraterna 

Åkesson tar avstånd från de andra partiledarnas nationalromantiska Almedalstal 

Maggie Strömberg är en av de journalister som jämför Åkessons tals Sverigetema med de 

andra partiledarna. Enligt Strömberg har de andra partiledarna ”målat upp en ganska 

nationalromantisk bild med mkt symboler flaggor jordgubbar och pratat om stolthet över 

Sverige” medan Åkesson istället ”målade ju upp en mycket mörkare bild”.  

Dick Erixon säger att det är ”viktigt att föra debatten vidare när andra just lyfter fram flaggor” 

och när Stefan Lövfen sa ”Sverige 40 gånger i sitt Almedalstal”. De två olika 

kommentatorerna använder olika uttryck i sina tolkningar av talet, men de båda anser att de 

andra partiledarna som talat har haft en nationalromantisk retorik.  

Det har skett en anpassning till SD:s retorik 

Därutöver menar Strömberg att Åkesson inte verkade ”glad över det som han såg som en 
                                                
10 (red. Anmärkning) Den så kallade svenska modellen är en betäckning på den svenska välfärdsmodellen, som 
växte fram under 1930-talet (Ne u.å). 
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anpassning till SD:s retorik utan verkade snarast lite bitter över det och pratade rätt så mycket 

om det”. Vilket leder fram till Strömbergs andra poäng – att flera av de andra partierna har 

anpassat sig till Sverigedemokraternas retorik om svenska värderingar, migration och 

integration. Detta poängterar även Lotta Gröning då hon säger att Åkesson har ”taktpinnen” 

och att de andra partierna har börjat närma sig Åkessons politik, vilket Gröning ser som något 

negativt då hon säger ”tyvärr”.  

5.1.4 Moderaterna 

Kinberg Batra pratar om svenska värderingar som strävsamhet, att man gör rätt för sig, 

jämställhet – och dessa krav ska ställas på invandrare. 

Fredrik Furtenbach säger att Kinberg Batra pratade om: ”krav på invandrare och sen en hel 

del om svenska värderingar som e det stora ämnet den här almedalsveckan egentligen. Det är 

som en vecka långt nationaldagsfirande”. 

Därutöver poängterar Furtenbach att även Kinberg Batra pratar om svenska värderingar och 

sätter detta i kontext till de gångna dagarna (vid tidpunkten för Kinberg Batras tal befinner sig 

Almedalsveckan i sitt slutskede eftersom det endast är en dag kvar av politikerveckan) och 

säger att det varit ”en vecka långt nationaldagsfirande”. Furtenbach anser att såväl Kinberg 

Batra som Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven framhåller att de ”svenska 

värderingarna” utgörs av ” strävsamhet, att man gör rätt för sig, jämställdhet”. Kinbeg Batra 

sammankopplar, enligt Furtenbach, även dessa värderingar i relation till de krav som ska 

ställas på invandrare.  

”Och jag tycker att det hänger ihop med en sak också att det är som jag har tänkt på kring den 

här diskussionen – att både ska ställa krav på invandrare och vad som är svenska värderingar 

– att det finns något outtalat bakom hela tiden. Anna Kinberg Batra liksom radar upp en 

väldigt lång lista på krav som ska ställas på invandrare. Men när hon får frågan, gör dem inte 

rätt för sig, e de, anstränger de sig inte? De vill hon aldrig svara ja, då kommer det alltid ett 

mycket försiktigare svar. Så det finns något outtalat hela tiden.” 

 
Eftersom Furtenbach menar att Kinberg Batra representerar en syn där svenska värderingar är 

”strävsamhet, att man gör rätt för sig, jämställdhet”, är det intressant att han även säger att 

partiledaren inte vill svara på frågan om invandrare gör rätt för sig i samhället. I och med 

denna sammankoppling lyfter han fram en bild av att partiledaren anser att svenska 
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värderingar är kulturellt betingade. Därutöver framför Furtenbach en idé där den svenska 

kulturen blir en gemenskap som invandrare ska integreras in i genom att uppfylla väldigt 

många krav.  

 

När Kinberg Batra pratar om svenska värderingar är det otydligt vad detta innebär. 

Enligt Furtenbach har alla partiledare som har pratat om svenska värderingar haft svårt att 

säga tydligt vad värderingarna är. Martin Klepke säger att Kinberg Batra hade en frekvent 

användning av begreppet ”svenska värderingar” i talet. Men Klepke konstaterar därefter att 

det inte finns några svenska värderingar.  

”det är egentligen helt fel att det finns några svenska värderingar, som om vi alla som föds 

inom en blågul fana skulle ha andra värderingar än andra barn som föds under en rödvit fana. 

Det är alltså varför vi har ett väldigt jämlikt samhälle med stort patos för rättvisa – det beror 

ju på decenniers av politiskt kamp och framförallt en lag som befäster denna kamp. Och det är 

ju ingenting som man bara säger här råder våra värderingar, det är vad vi har kämpat oss till”. 

Klepke pekar alltså på hur ”svenska värderingar” inte är något statiskt som plötsligt skapas 

från ingenting. Istället menar Klepke att en värdering konstrueras inom ett samhälles 

institutioner. Han säger att det är via politisk kamp och lag som så kallade svenska 

värderingar har belagts. Furtenbachs och Klepkes kommentarer riktar kritik mot Kinberg 

Batras användning av svenska värderingar. 

5.2 Svenska värderingar sammankopplade till konservatism 
 

5.2.1 Kristdemokraterna 
 
Busch Thors tal var konservativt och nationalistiskt  

Tomas Ramberg säger att Ebba Busch Thors tal var ”ett av de mer konservativa talen som har 

hållits i Almedalen genom åren.” Ramberg pekar på, vilket Karin Pettersson instämmer i, hur 

Ebba Busch Thor inledde sitt tal med ”Sverige Sverige älskade land framför den här stora 

flaggan”. Enligt Ramberg använde Bush Thor därutöver klassiska värdeord om nationen som 

bland annat hemlandet, hembygden, kultur, tradition, tillhörighet, trygghet, sedvänjor, dygder, 

flit och tålamod. Ramberg sammanfattar det som att Busch Thor under sitt tal var 

”värdekonservativ och nationalist.” Pettersson säger att ”talet i dess helhet var ju ändå 

svenskhet, nationalism, hårda tag (…)”. Även Elisabeth Sandlund konstaterar även hon att 
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talet var ”väldigt nationalistiskt, väldigt mycket Sverige, fosterland, förvånansvärt mycket kan 

jag tycka”.  

 

Som åhörare hör en tre olika journalister från såväl Sveriges Radio (som ska vara politiskt 

neutralt), Aftonbladet (socialdemokratisk) och Dagen (kristen) med olika politisk agenda alla 

säga att Ebba Busch Thors tal var nationalistiskt. Det är alltså tre olika politiska röster som 

alla konstaterar att talet var nationalistiskt och värdekonservativt. 

 

Busch Thor ser en värderingskris i samhället och vill ha en värderingsrevansch.  

 

Sandlund säger att ”det fanns ändå en tydlig värderings bas, hon tryckte på detta med att vi 

befinner oss i en värderingskris”. Gällande ”värderingsrevansch” säger Sandlund att ordet är 

en koppling till:   

”en politik som faktiskt grundar sig på värderingar där man vågar stå för de värderingarna och 

bygger sin politik utifrån det. Att värderingar på det viset får en revansch. Jag är inte säker på 

att det var det hon menade det är nog ett nyskapat ord.”  

I relation till denna ”värderingskris” säger Ramberg att det finns en likhet med nu och när 

partiet Kristdemokraterna bilades 1964 (då som Kristdemokratisk samling). Då som nu 

handlade det om en rädsla över att den kristna traditionen och de svenska värderingarna hotas. 

Ramberg sätter alltså idéen om värderingskris i ett historiskt och en samtida kontext. Först 

och främst sker här en sammankoppling av Ramberg mellan svenska värden och den kristna 

traditionen. Därefter en förklaring och tolkning gällande varför Kristdemokraterna vill ha en 

revansch. 

 
”De här är de svenska värdena, den här är den kristna traditionen, men dem hotas, vi riskerar 

nu upplösning, kritikerna kallar det ju detta moralpanik. Och vad måste vi göra, jo vi måste ju 

tillbaka till de här grundläggande värdena vi måste dra igång en politisk rörelse som ser till att 

man läser kristendom i skolan, nu är det istället en klassikerlista som man ska läsa i skolan 

som ska återupprätta de här värdena. Det finns liksom drag av de här upplägget här. Vi hade 

det här, det är hotat, det upplöses det vi måste tillbaka till det vad ska vi göra jo rösta på oss.” 

 

Vad innebär det som Ramberg säger? För det första är det inte långsökt att ett en 

kristdemokratisk partiledare relaterar svenska värderingar till kristendomen. För det andra 
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poängterar Ramberg att Ebba Busch Thor vill ”tillbaka till de grundläggande värdena” och 

”återupprätta” värdena, vilket innebär att samhället ska tillbaka till något som har varit – ett 

Sverige vars medborgare har grundat sina värderingar i kristen tradition. För det tredje 

nämner Ramberg att dessa värderingar är hotade.  

 

5.3 Svenska värderingar kopplade till modernitet och välfärdssamhälle  
 

5.3.1 Miljöpartiet 
 

Lövin för en vänsternationalism och hyllar Sverige som ett modernt och progressivt 

välfärdssamhälle.  

Moderatorn Helena Groll kommenterar att Isabella Lövins tal var om svenskt ledarskap. Erik 

Erfors konstaterar att det var ”ett väldigt nationalistiskt tal”. När Helena Groll frågar Erfors på 

vilket sätt talet var nationalistiskt säger han att:  

”hon inledde ju med att prata om att när hon var ute och reste i världen. Det kändes ju väldigt 

trovärdigt då när hon i egenskap som biståndsminister då får så mycket beröm för att Sverige 

är så fantastiskt.” 

Även Anders Hellberg säger han reagerade på Lövins tal när hon sa ”se på Sverige så mycket 

bra vi gör och världen tittar på oss”. 

Helena Groll säger att:  

 

”Men just det här att man slår sig för bröstet lite nationalism säger du, Tomas Ramberg vi har 

ju varit inne på det hela veckan, vi har ju talat om det som har präglat talen just varit Sverige, 

den nationalistiska…du har talat om en riktning som har gått höger ut. Hörde du det även i det 

här talet?” 

 

Ur Grolls kommentar går det att utläsa två viktiga poänger: för det första att det är Sverige 

och nationalism som har präglat talen under Almedalsveckan, och för det andra att det har 

skett en politisk svängning i definitionen av nationalism som rört sig åt höger, vilket innebär 

en mer konservativ tolkning av nationalism. Ramberg svarar att i fallet Miljöpartiet handlar 
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om en slags vänsternationalism där ett progressivt välfärdssverige hyllas istället för ”den 

skötsamme svenskens revansch”, som många andra partiledare talat om.  

 

De politiska kommentatorerna för samman Lövin och Miljöpartiet med en analys där svenska 

värderingar sammankopplas med modernitet, ett Sverige som står i framkanten av modern 

teknik, och en så kallad vänsternationalism med fokus på ett progressivt välfärdssverige och 

ett Sverige som står upp för mänskliga rättigheter och miljö- och klimat.  

5.3.2 Vänsterpartiet 
 

Sjöstedt pratar om att göra samhället mer jämlikt istället för att sammankoppla svenska 

värderingar med integration.  

 

Anna Herdy säger att de övriga partiledarna under veckan (Vänsterpartiet är sist ut under 

politikerveckan och alla andra tal har därför hållits) har fokuserat på att prata om svenska 

värderingar och integration. Herdy säger att Sjöstedt inte pratade om detta utan istället 

försökte ”föra tillbaka liksom den politiska debatten i alla fall i en dag till jämlikhet och det 

som torde vara arbetarrörelsens största utmaning att göra det här samhället mer jämlikt”. 

 

Furtenbach konstaterar att Sjöstedt utelämnade Brexit ur sitt tal, vilket kan handla om det sätt 

kampanjen för utträde genomfördes: ”kampanjen innehöll mycket som han kanske tycker är 

förskräckligt och främlingsfientlighet och förenklingar och vi mot dem och etc.” Här kopplar 

alltså även Furtenbach Sjöstedt samman med bilden av att lyfta idéer om jämlikhet – i det här 

fallet istället för främlingsfientlighet.  

 

I sin analys kopplar Furtenbach samman Sjöstedt med värderingar som inte är 

främlingsfientlighet och ett samhälle som är uppdelat i vi och dem (jmf Hall 238). Denna 

korta kommentar från Furtenbach målar upp en bild av Vänsterpartiets syn på hur det svenska 

samhället ska se ut – vilka värderingar som ska råda. Det konstrueras en idé om att det finns 

en gemenskap, ett så kallat vi, och ett utanförskap, ett så kallat dem. Men detta 

sammankopplas med främlingsfientlighet och en förenklad bild av verkligheten. Och eftersom 

kommentaren sker i relation till en analys om vad Sjöstedt utelämnade i sitt tal, vilket är 

Brexit. Det är alltså Furtenbach som tillskriver Sjöstedt värderingar av att ta avstånd från ett 

synsätt av ”vi” och ”dem” och att stå på den motsatta politiska skalan av främlingsfientlighet.  
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5.4 Immigration och integration kopplat till utanförskap 
 
Vad innebär utanförskap som begrepp och i relation till den här studiens teoretiska ram? För 

det första handlar utanförskap om de som befinner sig utanför samhällsgemenskapen (SAOL 

2018). Ett utanförskapsområde definieras enligt SCB som så kallade LUA-områden. Enligt 

SCB kännetecknas dessa särskilt utsatt område av bland annat en högre grad av social och 

ekonomisk utsatthet jämfört med övriga Sverige (SCB 2018) och BRÅ:s rapport från 2017 

bedöms de socialt utsatta områdena på geografiskt baserade indikatorerna inkomstnivåer, 

uttag av försörjningsstöd samt åldersstruktur (Brå 2017). Det skapas alltså ett ”vi” 

(samhällsgemenskapen) och ett ”dem” (utanförskapet). I konstruktionen av svenska 

värderingar skapas en uppdelning mellan de som tillhör gemenskapen och de som befinner sig 

utanför. Stuart Hall menar att detta meningsskapande skapar ett ”vi” och ”de andra”. En 

uppdelning där ”vi” är gemenskapen och ”de andra” befinner sig utanför. Och i denna 

konstruktion porträtteras ”den andra” ofta som något negativt och hotfullt (Hall 1996: 238).  

 

5.4.1 Centerpartiet 
 

Lööf menar att om inte samhället hanterar de bakomliggande problemen till utanförskap, kan 

resultatet blir terrordåd. 

Patrick Oxanen säger att Lööf pratar om hur ambulanspersonal som åker ut i förorter får 

stenar kastade på sig, vilket för tankarna till att området dit ambulansen kommer är farlig. 

Enligt Oxanen poängterar även Lööf att ”rättssamhället måste ställa upp för offren”, samtidigt 

som samhället genom rättliga institutioner ska hantera de bakomliggande problemen och 

därmed hjälpa förövarna. Därutöver tar Oxanen upp att han tycker att Lööf illustrerade detta 

väl genom att relatera till Maalbeek terrordåden i Bryssel11 och lyfter fram hur ”mötet med 

borgmästaren där dem bakomliggande strukturella problemen som lett fram till att malen beck 

är en av Europas jihadistfästen”.  

Lööf vill ena den svenska gemenskapen som fallit isär 

Till skillnad från detta lyfter Tomas Ramberg och Helle Klein fram en idé av att Lööf menar 

                                                
11 I mars 2016 skedde flera terrordåd i Bryssel, Belgiens huvudstad. Bland annat exploderade en bomb på 
tunnelbanestationen Maalbeek. Under dagen avled 36 personer och 340 skadades (Juhlin 2016). 
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att det finns en gemenskap i Sverige – en gemenskap som har glidit isär men också kan 

komma att sammanföras. Klein säger att ”tydligt var ju ändå att hon talade om ett Sverige 

som glider isär, hon talade om klyftorna som blir bredare och djupare.” Ramberg tar även upp 

att Centern har ett politiskt förslag på hur det delade Sverige åter kan bli enat. Därmed blir 

Centern ett lösnings inriktat parti, istället för ett parti som konstruerar utanförskapet som en 

hotbild. Han säger att:  

”lösningen på att det nu växer upp utanförskap, klyftor, som dem beskriver det kluvet Sverige 

och allt det där är centerns politik för företag att göra det billigare att driva företag att få olika 

skatterabatter borttagna arbetsavgift”. 

5.4.2 Socialdemokraterna 
 

Löfven har konstruerat en bild av att kvinnor som lever i förorter inte får jobba och att 

kriminaliteten är större i utanförskapsområden.   

 

Enligt Heidi Avellan har Löfven lyckats ringa in och punkta upp de aktuella problem som 

finns med utanförskapet i Sverige. Avellan säger att Löfven pekar på att problemen är att det 

dels handlar om ”kvinnor i förorten som måste kunna jobba, det handlar om blåljuspersonal 

som måste kunna rycka ut” och även poängterade vikten av skola. Men Avellan säger även att 

hon inte förstår om Löfven pekade på några lösningar till samhällsproblemen. Lisa Pelling 

säger också att Löfven enbart talar om problem. Pelling säger även att flera av Sveriges 

politiska partier, inte bara Socialdemokraterna, målar upp en bild av att brottslighet endast 

sker i segregerade förorter. 

 

”när man lyfter upp segregation så är det viktigt att man behåller balansen från att peka på 

problem och att enbart se problem och det finns en tendens att de alla andra partier pratar om 

att brottslighet är nånting som händer i segregerade förorter ja då blir det till nån slags 

sanning. Vi vet ju att det finns brottslighet överallt i samhället.” 

 

Pelling konstaterar att genom denna konstruktion befäst idéen om att brottslighet sker i 

segregerade förorter och blir till sanning. Vidare säger Pelling att utanförskap inte bara är ett 

”geografiskt problem utan ett problem som handlar om ojämlikhet”. Jag tolkar det som att 

Pelling menar att genom att peka på specifika utanförskapsområden som till exempel ett 

tillhåll för kriminella, läggs inte fokus på att utanförskap och kriminalitet handlar om 
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ojämlikhet i samhället. Ojämlikhet är alltså ett samhällsproblem som inte kan lösas genom att 

kämpa mot segregation i utanförskapsområden. Pelling menar alltså att Löfven inte belyser 

detta i sitt tal. 

 

Löfven försöker kritisera Alliansens arbete med utanförskap, men saknar själv kunskap om 

ämnet.  

 

Pelling kommenterar även hur Löfven i sitt tal målar upp hur Alliansen har skapat ett tydligt 

”vi” och ”dem” perspektiv genom sitt besök i Husby. Pelling säger att:  

”när de fyra alliansledarna omgivna av livvakt paraderar på en tom gata medans och inte en 

chans för människor som bor i husby att prata med dem att träffa dem, som om att det är en 

krigszon som de besökte. Väldigt föraktfullt för dem människorna som bor i husby som 

verkar för dem för sin ort, så det var effektfullt tycker jag att han kontrasterade emot den här 

politiken”. 

 

Pellings konstaterande porträtterar socialdemokraterna som de goda och humana, och 

alliansledarna som de föraktfulla som träder in i en ”krigszon”. Men samtidigt som åhöraren 

har Pellings analys i minnet, kontrasteras detta mot Avellans kommentar om hur Löfven i sitt 

tal hänvisar till Zlatans uppväxt i Malmö. Avellan hänvisar till hur Löfven sade att den kände 

svenske fotbollsspelaren växte upp i den ”svåraste delen av Malmö, Herrgården”. Men detta 

stämmer inte. Avellans kommentar belyser hur Löfven upprätthåller en konstruktion av att 

vissa svenska förorter tillhör invandrare som grupperas som ”den andre”. Detta genom att 

Löfven felaktigt placerar en andra generationens invandrare i området Herrgården. 

 

Som åhörare till analysen i Sveriges Radio får en alltså höra Löfven talar negativt om hur 

Alliansledarna förankrar ett ”vi” och ”dem” perspektiv. Samtidigt påminner Avellan 

lyssnarna om att Löfven själv blir en del av samma problem.  

 

5.4.3 Sverigedemokraterna 
 

Åkesson har en extrem syn på utanförskap där immigration kopplas till kriminalitet.  

Maggie Strömberg konstaterar att Åkesson främst pratar ”om framförallt utanförskapet och 
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också om hur de andra partierna har förhållit sig till integration och han sa bland annat 

välkomna till verkligheten”. Vad han däremot inte nämnde, enligt Strömberg, är det förslag 

som tidigare presenterats av Sverigedemokraternas parti under dagen. Detta förslag, som 

enligt Strömberg var väldigt uppmärksammat, handlar om ”utegångsförbud i utsatta områden, 

särskild insatsstyrka vill han utreda som ska kunna också arbeta i de här områdena”. 

Fredrik Furtenbach kommenterar också om varför Åkesson valde att prata om de ”utsatta 

förorterna”. Enligt Furtenbach är detta ett ämne som ”passar SD perfekt”. Furtenbach säger 

att: 

”det här ämnet väldigt mycket i ropet alla partier här har pratat om de här utsatta förorterna 

men SD kan och vill ju alltid gå längst här det är liksom otänkbart att något annat av partierna 

skulle föreslå mer långtgående åtgärder och dem åtgärder som han föreslår det här med 

undantagstillstånd och utegångsförbud det går ju också väldigt väldigt långt.” 

 

Dels konstaterar Furtenbach att Åkesson är mer extrem än de andra partierna som har pratat 

om utanförskap, dels att även de andra partierna har varit inne på Sverigedemokraternas 

område. Åhöraren får även en bild av att Åkessons förslag om undantagstillstånd och 

utegångsförbud är väldigt extremt. 

 

Lotta Gröning poängterar, likt Furtenbach och Strömberg, att Åkesson pratade om 

utanförskap. Hon säger att Åkesson målar upp en bild av att: 

”liksom alla invandrare verkar vara kriminella gå på gatan slänga gatsten på brandbilar. Det är 

inte ett ord om…alltså ska vi prata samverkan så handlar det ju om hela samhället och då 

behöver man väl hjälpas åt även där. ”  

Gröning säger även, vid två tillfällen, att ”jag tyckte att han bredde på med missnöjet mot de 

här invandrarna väldigt mycket och då går han ut över en gräns och det tror jag kan skada 

honom.” Senare säger hon även att ”han pratar bara om det negativa vi får aldrig höra något 

bra om nån flykting eller nån asylsökande som har gjort nått bra utan det blir bara den då, den 

problematiska sidan”. 

Här framför alltså Gröning en analys av hur Åkesson framställer invandrare som kriminella 

och som samhällets stora problem. Vilket, poängterar Gröning, inte är en verklighetsförankrad 

bild – även om Åkesson själv i sitt tal säger ”välkommen till verkligheten”.  
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Åkesson vill återskapa sammanhållning i Sverige 

Dick Erixon, från den socialkonservativa och av Sverigedemokraterna ägda tidskriften 

Samtiden, håller inte med Strömberg om att Åkessons bild är mörk och extrem, utan anser att 

talet handlade om ”hur återskapar vi sammanhållning i Sverige”.  

Erixon håller inte heller med om Grönings analys av att Åkesson framställer invandrare som 

kriminella, utan menar istället att Åkesson pratar om att ”upprätthålla lag och ordning just 

med tanke på de skötsamma i förorten” och säger vidare att ”det handlar ju inte bara om 

invandrare utan om att människor känner en otrygghet i samhället idag på grund av att man 

känner sig inte riktigt trygg i sin vardag”.  

I analysen av Åkessons tal blir programmet polariserat. Furtenbach, Strömberg och Gröning 

representerar en version av analysen, medan Erixon framför helt andra tolkningar.  

5.5 Immigration och integration kopplat till migrationspolitik 

5.5.1 Miljöpartiet 
Miljöpartiets ideologiska syn på immigrationspolitik har inte överförts i politisk aktion. 

Erik Erfors kritiserar att Lövin talade ” om en massiv satsning på bistånd och förnybar energi, 

faktum är att 30 procent, hon har gått ner på 30 procent, av biståndsbudgeten går till 

flyktingmottagande i Sverige.” Erfors menar alltså att det finns en diskrepans mellan Lövins 

konstaterande i sitt tal och verkligheten. Därför är det mycket möjligt att åhöraren av Erfors 

förstår Lövins framförande om Miljöpartiets biståndspolitik som en fas – eftersom Erfors i sin 

analys säger att Lövins resonemang inte stämmer. 

Tomas Ramberg pekar vidare på att Miljöpartiet tidigare har drivit en politik baserad på dels 

mångfald, dels miljöfrågor. Enligt Furtenbach har partiet förlorat mycket på sitt 

”mångfaldsben”, vilket gör att Miljöpartiet kanske inte kommer att vilja driva den frågan inför 

nästa valrörelse. Detta kan således vara en anledning till varför migrationspolitiken lyste med 

sin frånvaro under talet. Och Maggie Strömberg, inrikespolitisk kommentator Ekot som även 

skrivit en bok om Miljöpartiet, kommenterar också att Miljöpartiets immigrationspolitik är 

något som partiet började ”tumma på” när de kom in i regeringen. Strömberg, likt Erfors, 

menar alltså att Miljöpartiet ideologiska syn på immigrationspolitik inte har överförts i 

politisk aktion.  

Nyanlända ger möjligheter för samhället – en positiv syn på integration 
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Däremot pekar Ramberg på att Lövin avviker från en tydlig linje som förts fram av de andra 

partiledarna i Almedalen. Furtenbach säger att: ” hon sa: ”hur väver vi ihop de nyanländas 

kraft med vår egen, så att nya möten ger oss alla ännu större möjligheter”. 

Och vidare poängterar Ramberg att:  

”Det är ju så att säga den optimistiska klassiska integrationssynen i motsatts till det vi ju har 

hört här de senaste dagarna då det låter mer som hur talar vi om för de där typerna att de ska 

bli som svenskar. Så där är liksom lite annat synsätt.” 

I och med journalisternas analys sätts dels alla tidigare fem partiledares tal i en kontext av att 

prata om immigration i negativa tongångar, dels Miljöpartiet framstår som det parti som har 

en positiv framtidssyn. Ramberg konstaterar även att under tidigare dagar har de framförts en 

syn av ”hur talar vi om för de där typerna att de ska bli som svenskar”. I och med detta 

tillskriver Ramberg de partiledare som talat de tidigare dagarna en retorik som använder sig 

av ”vi” och ”de andra”, samt en retorik som ser negativt (genom att använda sig av ordvalen 

”de där typerna”) på de immigranter som inte agerar i enlighet med svenska värderingar (även 

om det inte specificeras vilka svenska värderingar).  

5.5.2 Kristdemokraterna 
 
Kristdemokraterna är splittrade i frågor om integration. 

Enligt Maggie Strömberg pratade Busch Thor om flera av de nyheter kopplade till integration 

som partiet presenterat under dagen. Strömberg säger att dessa förslag som Busch Thor 

återkom till ”handlar bland annat om språkinlärning, samhällsorientering” samt att 

asylsökande ska få rätt till dagsersättning. Strömberg poängterade även att  

”det var ett ganska kort parti i hennes tal, hon tog inte ens upp alla de förslag som hon har 

tagit upp under dagen, däremot har ju den stora diskussionen här i Almedalen idag har ju rört 

den här splittringen i partiet”. 

I Strömbergs sista citat går det att utläsa att Kristdemokraterna har flera förslag gällande 

integration, men att dessa förslag inte har konsensus inom partiet. Politiska frågor gällande 

integration är alltså ett område där partiet inte har en enhetlig syn.  
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6. Analys och slutsats 
 
Den här studien undersöker vilka idéer om svenska värderingar, immigration och integration 

som lyfts fram av journalister som medverkar i radioprogrammet Ekot i Almedalen 2016. 

Genom att använda metoden idéanalys är syftet att återge de bilder som journalisterna 

konstruerar av partiledarnas tal i relation till svenska värderingar, immigration och 

integration. Ambitionen är att bygga vidare på tidigare forskning om den politiska 

kommentatorns roll. 

 

Analys och slutsats delas upp i två olika delar: 6.1 Svenska värderingar, immigration och 

integration samt 6.2 Den politiske kommentatorn. Syftet med detta avsnitt är att diskutera 

resultaten från studiens idéanalys och besvara studiens frågeställningar. Dessa är:  

 

1) Vad säger kommentatorerna om och hur beskriver de partiledarnas tal i relation till svenska 

värderingar, immigration och integration? 

 

2) Vilka idéer om immigration, integration och svenska värderingar lyfts fram av 

kommentatorerna och hur kopplas de till det svenska samhället? 

 

3) Vad kan denna undersökning säga om den politiske kommentatorn i det svenska 

medielandskapet?  

 

6.1 Svenska värderingar, immigration och integration 
 

6.1.1 En förändring i det politiska samtalet om svenska värderingar 
 

Efter att ha analyserat vad de politiska kommentatorerna säger, förs samman följande partier 

till temat Svenska värderingar kopplat till integration och immigration: Centerpartiet, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Alla dessa partier 

sammankopplas därefter till temat Immigration och integration kopplat till utanförskap. 

Endast Kristdemokraterna passar till temat Svenska värderingar sammankopplade till 

konservatism. Med undantag från Socialdemokraterna finns det ett samband mellan synen på 

svenska värderingar, immigration och integration som kan relateras till partiernas politiska 
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ideologi. Förutom Socialdemokraterna är övriga partier borgliga eller konservativa. Att 

Socialdemokraterna placeras inom temat Svenska värderingar kopplat till integration och 

immigration kan därför tyckas överraskande eftersom partiet driver en politik kopplat till 

välfärdssamhället. Den svenska modellen, som nämns flera gånger av de politiska 

kommentatorerna i programavsnittet efter Stefan Löfvens tal, är starkt rotad i den 

välfärdsmodell som tidigare forskning relaterar till uppkomsten av svensk nationell identitet. 

Billy Ehn menar att det svenska välfärdssamhället, som följer socialdemokratisk politik, är 

sammanväxt med flera av landets institutioner (Ehn 1993). Socialdemokraterna är i den här 

studien därför svårplacerade men hamnar på nuvarande plats i och med hur politiska 

kommentatorerna sammankopplade den svenska modellen med integration. Svenska 

värderingar förekommer tydligare i de andra programavsnitten, jämfört med det som sänds 

efter Socialdemokraternas partiledares tal. Anledningen till detta kan bero på hur de politiska 

kommentatorerna tolkar partiledarens tal. Detta diskuteras i nästa avsnitt Den politiske 

kommentatorn. 

 

Kopplingen mellan svenska värderingar och immigration och integration samt konservatism, 

pekar på en möjlig förändring i det politiska samtalet gällande svenska värderingar. För den 

tidigare forskningen om svenska värderingar kopplade till svensk nationell identitet, 

konstateras att det svenska samhället ska vara tolerant, modernt och inkluderande (jmf Wendt 

2012: 93); att dagens svenska samhälle är uppbyggt kring det så kallade folkhemsbygget, som 

består av demokrati, medborgarskap och modernitet (En 1993: 57), samt att Sverige ska ha en 

samhällsstruktur med god välfärd (Ehn 1993: 78) med barnhemsomsorg och ett pågående 

jämställdhetsarbete (jmf Ehn 1993). Men resultatet från den här studiens idéanalys visar 

istället att endast två partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, genom de politiska 

kommentatorernas analys sammankopplas med temat Svenska värderingar kopplat till 

modernitet och välfärdssamhället. I övrigt sker resonemangen om svenska värderingar i 

relation till immigration, integration och konservatism.  

 

Demker har pekat på hur det skett allt starkare partipolitisering i frågor kring immigration 

(Demker 2017). Riegert har konstaterat att efter flyktingkrisen 2015 ökade journalisters 

rapportering av immigration som sammankopplades till en hotbild. Den negativa 

framställningen av immigration inom svenska tidningars ledarsidor samt nyhetsjournalistik 

ökade under åren 2010 till 2015 (Bolin, Hinnfors och Strömbäck 2016, samt Anderson, 

Nedlund och Strömbäck 2017). Immigration skildrades bland annat som något som 
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försvagade den sociala sammanhållningen (Anderson, Nedlund och Strömbäck 2017). 

Habermas diskussion om det offentliga samtalet ger förståelse för processerna. Han pekar på 

att det offentliga samtalet påverkas av journalister. Detta genom att aktörer som journalister 

influerar hur människors åsikter formas och vilka intressen som syns eller hörs (Habermas 

2006). Med utgångspunkt i såväl tidigare forskning som den här studiens resultat, verkar den 

förändring som skett inom immigrationspolitiken och journalisters rapportering kring 

immigration och integration reflekteras i hur svenska värderingar definieras och uttalas i det 

offentliga samtalet.  

 

Ovan resonemang poängterar även hur svårt det är att definiera svenska värderingar, vilket 

även framkommer i ljuset av de bilder som de politiska kommentatorerna lyfter fram. Först 

och främst, belyser de två bilderna av Annie Lööf och de två bilderna av Anna Kinberg Batra 

komplexiteten gällande idéer om svenska värderingar, immigration och integration. Ehns 

resonemang om ett så kallat fullt medborgarskap kan hjälpa till att förklara de olika bilderna 

mer nyanserat. Det innebär att Ehn belyser komplexiteten i att tillhöra en kulturell gemenskap 

och dela vissa specifika värden (i det här fallet, svenska värderingar). Ehn menar att i Sverige 

är ett fullt medborgarskap såväl ett som är såväl kulturellt som känslomässigt (Ehn 1993: 

133). Enligt samhällets syn på integration och mångfald måste en nyanländ till Sverige 

acceptera specifika svenska värderingar. Detta eftersom dessa värderingar är sammanvävda 

med samhällets institutioner. En tydlig tråd i de svenska institutionerna är till exempel att 

sträva mot jämställdhet. Som tidigare nämnts pekar Ehn på att även föreningar som startas för 

att främja mångfald i samhället och främja olika kulturer, måste formas i enlighet med svensk 

demokratisk modell (Ehn 1993: 79). I och med detta resonemang pekar Ehn på komplexiteten 

gällande integration och värderingar, samt hur det svenska samhället påverkar nyanlända att 

anpassa sig såväl omedvetet som medvetet till de svenska värderingar som finns i samhället. 

Processer kopplade till värderingar och kulturella gemenskaper sker omedvetet och medvetet 

på olika samhällsnivåer. I och med detta är det intressant att närmare betrakta till exempel de 

två olika bilderna av Lööf. Tolkningar av vad Lööf säger i förhållande till könsstympning 

skiljer sig åt, vilket kan bero på just komplexitet som Ehn belyser i sitt resonemang om ett 

fullt medborgarskap. Det bör därför spela roll vem som är politisk kommentator, inte bara när 

det gäller huruvida hen vanligtvis arbetar för en specifik medieaktör (vilket kommer att 

diskuteras i nästa del 6.2 Den politiske kommentatorn) utan även hens tidigare personliga 

erfarenheter och personens nuvarande tolkningsram.  
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6.1.2 Fokus på utanförskap istället för migrationspolitik 
 

Vad som även framkommer tydligt i studiens idéanalys är hur de politiska kommentatorerna 

lyfter fram idéer som förenar flera av partierna till ett samtal om utanförskap istället för 

migrationspolitik. Vad som även är noterbart är att det endast är i anslutning till Miljöpartiet 

och Kristdemokraterna som de politiska kommentatorerna pratar om migrationspolitik och 

integration istället för utanförskap (återigen är det viktigt att påminna att de resonemang som 

sker i anslutning till Liberalernas tal inte är en del av den här idéanalysen eftersom de ses som 

ett undantag från övriga trender). Det framställs ingen tydlig bild av de politiska 

kommentatorerna som kopplar Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet till vare sig 

migrationspolitisk eller flyktingpolitik. Som tidigare nämnts, innebär begreppet utanförskap 

att det skapas ett ”vi” (som tillhör samhällsgemenskapen) och ett ”dem” (som tillhör 

utanförskapet). Tidigare forskning (jmf Graf 2015 och Brune 2002) har belagt att det 

förekommer uppdelningar mellan ett ”vi” och ett ”dem” i svensk journalistik. Graf har bland 

annat sett att ”vi” definieras i dessa skildringar som svenskar från Sverige, medan ”dem” är 

immigranter som inte tillhör den svenska gemenskapen (Graf 2015). De som bor i 

utanförskapet porträtteras ofta i stereotypa bilder (jmf Brune 2002). 

 
I studiens idéanalys förekommer begreppet utanförskap i negativa beskrivningar, som av att 

Sverige är hotat. Det finns ett ”vi” (svensk sammanhållning) och ett ”dem” (utanförskap), och 

att kriminalitet sammankopplas med ett utanförskap i förorterna. Bilden Löfven har 

konstruerat en bild av att kvinnor som lever i förorter inte får jobba och att kriminalitet är 

större i utanförskapsområdena belyser detta väl. Uppfattningen om ett Sverige som är hotat 

framkommer tydligt i bilden Lööf menar att om inte samhället hanterar de bakomliggande 

problemen till utanförskap, kan resultatet bli terrordåd. Men utanförskap beskrivs även mer 

positivt i termer av förändring – att utanförskapet ska försvinna och att det är viktigt att 

minska klyftorna som växer i Sverige. Det är bland annat synligt i bilden Lööf vill ena den 

svenska gemenskapen som fallit isär. Men enligt tidigare forskning (jmf Riegert 2018, Ehn, 

Frykman och Löfgren 1993, Hultén 2006) kommer såväl en positiv som en negativ skildring 

av utanförskapet att skapa en bild av att det finns ett ”vi” och ett ”dem” som påverkar 

konstruktionen av svenska värderingar.  

 

En slutsats att dra från resultatet av den här studiens idéanalys är därmed den frekventa 

förekomsten av begreppet utanförskap och hur detta därmed möjligen konstruerar bilder av ett 
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”vi” och ett ”dem” i det offentliga samtalet om integration. Detta stärker även slutsatsen om 

att det finns en tydlig tendens av ett förändrat offentligt samtal gällande svenska värderingar, 

där dessa sammankopplas med immigration och integration istället för modernitet ett 

välfärdssamhälle. Intressant är att de olika politiska kommentatorerna tolkar Annie Lööfs tal 

annorlunda i termer av utanförskap. Detta leder vidare till en analys den roll som den politiska 

kommentatorn har i konstruktionen av dessa bilder.  

 

6.2 Den politiske kommentatorn 

6.2.1 Vilken roll spelar den politiske kommentatorn?  
 

Den här studien har haft ambitionen att bidra till forskning om dels politiska kommentatorer i 

ett svensk medielandskap i förändring, dels politiska kommentatorer som deltar i public 

service program. I inledningen ställdes följande frågor: Vad blir konsekvensen av att vissa av 

de politiska kommentatorerna deltar i rollen som dels journalist från känd partisk inlaga (eller 

public service) dels som expert? Är det så att Sveriges Radio bidrar med en nyanserad 

rapportering eller missar programmets åhörare de politiska kommentatorernas eventuella 

möjliga dubbla roll?  

 

Först och främst, tyder mycket på att de politiska kommentatorerna har makt. Ovan nämnda 

exempel om hur Lööf sammankopplas med olika idéer om utanförskap, immigration och 

integration pekar på detta. Samma tal kan tolkas annorlunda beroende på vem som är politisk 

kommentator. Därmed konstrueras olika bilder av en och samma händelse. Följs samma 

logik, är det intressanta att titta på de bilder som de politiska kommentatorerna lyfter fram i 

relation till Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson. I temat Svenska värderingar 

sammankopplade till konservatism presenteras två bilder: Busch Thors tal var konservativt 

och nationalistiskt samt Busch Thor ser en värderingskris i samhället och vill ha en 

värderingsrevansch. Genomgående i programavsnittet är de politiska kommentatorerna 

samstämmiga med varandra. De journalister som medverkade var Tomas Ramberg, politiskt 

kommentator vid Ekot; Maggie Strömberg, Ekots inrikespolitiska reporter; Karin Pettersson, 

politiskt chefredaktör Aftonbladet (obundet socialdemokratisk); Elisabeth Sandlund 

opinionsredaktör på den kristna dagstidningen Dagen. I enlighet med McCombs resonemang 

om det andra stadiet av dagsordningsmakten påverkar journalister vad och hur en åhörare ska 

förstå och tänka om det som rapporteras (McCombs 2005: 546). Vidare bedömer människor 
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huruvida information är korrekt eller inte i relation till redan existerade uppfattningar och 

kunskap (Converse 1964), framförallt när det gäller politiska frågor (jmf Zaller 1992). När de 

politiska kommentatorerna lyfter samma idéer borde detta betyda att åhöraren av programmet 

lämnas med uppfattningen att de fått en sann och en balanserad bild av situationen.  

 

Men vad händer när de politiska kommentatorerna upplevs som polariserade? Avsnittet 

kopplat till Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna belyser detta. I detta återger Dick 

Erixon från Samtiden (ägd av Sverigedemokraterna) bilder som skiljer sig från de som de 

andra kommentatorerna lyfter fram. Erixon konstruerar en bild av att Åkesson vill återskapa 

den svenska samanhållningen genom att prata verklighetsförankrad politik istället för att som 

partiledare visa upp sig framför nationalromantiska symboler. De andra politiska 

kommentatorerna beskriver istället Sverigedemokraternas politik som extrem, och att 

Åkesson skapar ett missnöje mot immigration där alla invandrare beskrivs som kriminella 

som kastar gatsten på brandbilar. Det är alltså ett avsnitt som erbjuder lyssnaren olika åsikter 

gällande Åkessons tal. Men innebär Erixons position som chefredaktör för Samtiden (en 

tidning ägd av Sverigedemokraterna) att Sveriges Radio uppfyller sin strävan efter ett 

smörgåsbord av åsikter eller belyser Erixons position istället de politiska kommentatorernas 

dubbla roller?  

 

Kanske är det två parallella processer som pågår. Erixons position framträder extra tydligt 

eftersom han befinner sig isolerad i sin tolkning av Åkessons tal, vilket möjligen pekar på att 

hans dubbla roll som politisk kommentator från dels en tidning med tydlig politisk ideologi, 

dels som medverkande i ett program från public service, framträder extra tydligt. För att 

kunna diskutera innebörden av detta, krävs en återblick till hur åhörare tar till sig information 

i en politisk polariserad fråga. Zaller menar att hur politisk information tas emot av åhörare 

beror på deras politiska medvetenhet (Zaller 1992). Druckman, Peterson och Slothuus 

poängterar att i en polariserad fråga hörsammar människor de åsikter som ligger de ideologisk 

närmast (Druckman, Peterson och Slothuus 2013).  I relation till detta kommer de åhörare 

som redan delar Sverigedemokraternas ideologiska position att hörsamma Erixons tolkningar 

av Åkessons tal. De åhörare som har medelmåttlig politisk medvetenhet har mycket svårare 

att förhålla sig till de bilder som presenteras.  

 

Den politiske kommentatorn har sålunda makt. Den här studiens idéanalys stärker tidigare 

forskning (Djerf-Pierre och Weibull 2008, Dahlen Rogstadt 2014, Stúr 2009) som pekar på 
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den makt som den politiske kommentatorn har i såväl dagens medielandskap, som politiskt 

opinionsskapande. Detta för den analysen vidare till nästa del.   

 

6.2.2 Pratade alla partiledare om svenska värderingar? 
 

Ytterligare en illustration av den politiske kommentatorns makt är följande trend: Desto 

längre Almedalsveckan går, desto mer framhåller kommentatorerna att alla partiledare har 

pratat om nationalism. Maggie Strömberg säger, under avsnittet som relaterar till Jimmie 

Åkessons tal, att de andra partiledarna har ”målat upp en ganska nationalromantisk bild med 

mycket symboler, flaggor, jourgubbar och pratat om stolthet över Sverige”. Fredrik 

Furtenbach säger, när han som politisk kommentator medverkar i avsnittet som analyserar 

Anna Kinberg Batras tal, att det är som ”en vecka långt nationaldagsfirande”. Och när en av 

Sveriges Radios mest kända politiska kommentatorer, Fredrik Furtenbach, konstaterar detta 

blir uttalandet (i enlighet med tidigare forskning av Rogstad; Nimmo och Combs 1992; Enli 

2009) en sanning. Strömbergs kommentar sker dag fem av åtta, medan Furtenbachs dag sju av 

åtta. Men var förekomsten av ett vurmande för nationen Sverige så tydligt i de första dagarnas 

programavsnitt?  

 

Nej, inget tyder på detta. I programavsnittet som sändes efter Liberalernas partiledare Jan 

Björklund tal, nämndes inte de politiska kommentatorerna svenska värderingar eller 

nationalism. Därför, som tidigare har förklarats, passar inte detta avsnitt in i idéanalysens 

teman och har därför inte presenterats. Tidigare i analysen har även avsnittet efter 

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven diskuterats. I detta avsnitt framhåller de 

politiska kommentatorerna att Stefan Löfven höll ett ”jag tror på Sverige tal” där den svenska 

modellen skulle hjälpa integration. När en åhörare endast lyssnar på de politiska 

kommentatorerna verkar det som att desto längre vecka går, desto mer framträder en bild av 

att alla politiker under veckan har pratat om svenska värderingar. En tendens är tydlig: Det 

sker en förändring i uppfattningen om hur partiledarna har pratat om svenska värderingar. 

Detta kan bero på att de politiska kommentatorerna har haft tid att analysera alla tal mer 

noggrant, men det kan också vara en efterkonstruktion som inte stämmer överens med de 

faktiska talen. Dessa frågor leder resonemanget vidare till nästa avsnitt: 7. Diskussion.  
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7. Diskussion 
 
Följande och avslutande del sammanfattar den här studiens slutsatser. Resultaten pekar på ett 

behov av vidare forskning. Studiens slutsatser sammanfattas i följande fyra tendenser:   

 

1. Det finns en möjlig förändring i det offentliga samtalet gällande svenska värderingar. 

Den här studien visar, med utgångspunkt i såväl tidigare forskning som den här 

studiens resultat, att kopplingen mellan svenska värderingar och immigration, 

integration och konservatism är mer tydlig än kopplingen mellan svenska värderingar 

och välfärdssamhället och modernitet (som tidigare forskning pekat på som viktiga i 

den svenska identiteten). I relation till detta pekar studien på hur svårt det är att 

definiera svenska värderingar, vilket även framkommer i ljuset av de bilder som de 

politiska kommentatorerna lyfter fram. 

2. Begreppet utanförskap förekommer frekvent i programavsnitten, vilket tydliggör 

bilden av ett ”vi” och ett ”dem” i det offentliga samtalet. Detta stärker i sin tur ovan 

nämnda slutsats och tendenser av ett förändrat offentligt samtal där svenska 

värderingar sammankopplas med immigration och integration. Samtidigt ger studien 

ytterligare kunskap om hur svenska värderingar konstrueras i dagens samhälle.   

3. Den här studiens idéanalys stärker tidigare forskning (Djerf-Pierre och Weibull 2008, 

Dahlen Rogstadt 2014, Stúr 2009) som pekar den makt som den politiske 

kommentatorn har i såväl dagens medielandskap, som politiskt opinionsskapande. 

4. Det sker en förändring i de politiska kommentatorernas uppfattning om hur alla 

partiledare har talat om svenska värderingar.  

 

Dessa slutsatser visar alltså på den maktposition som den politiske kommentatorns har, likväl 

på förändringar i hur svenska värderingar konstrueras i det offentliga samtalet. Den här 

studien stödjer tidigare forskning om politiska kommentatorer i det svenska medielandskapet 

och bidrar även med ny information om olika versioner av svenskhet i det offentliga samtalet. 

Eftersom den här studien enbart undersöker vad de politiska kommentatorerna säger om 

partiledarnas tal, krävs det en större undersökning för att förstå vidden av de tendenser som 

den här studien har belagt. En större undersökning skulle kunna granska vilka idéer som 

politikerna lyfter fram i sina tal, för att sedan jämföra dessa bilder med de som de politiska 

kommentatorerna konstruerar. En sådan jämförelse skulle tydligt visa vad och hur de politiska 

kommentatorerna tolkar partiledarnas tal och vilken information som når allmänheten. För att 
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sedan förstå de politiska kommentatorernas påverkan av allmänhetens åsiktsprocesser, skulle 

det även vara intressant att undersöka hur olika samhällsgrupper (exempelvis med olika 

politiska ideologier alternativt med olika politisk medvetenhet) tolkar de bilder som 

kommentatorerna konstruerat i den här studien.    
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Bilaga 1: Transkribering av Ekot i Almedalen. 
 

Materialet presenteras i förhållande till när programmen sändes, det som sändes först 

presenteras först. Partiledarnas tal är inte transkriberade utan det är från och med att 

respektive moderator inleder som transkribering påbörjats. 

 

Liberalerna 
 

Programmet sändes den 3/7-2016 (Sveriges Radio 2016a). Radioprogrammet pågick i 60 

minuter. De politiska kommentarerna började prata 38.54 minuter in i sändningen. Moderator 

var Magnus Thoren (MT). Journalister som medverkade var: Fredrik Furtenbach (FF), 

politisk kommentator vid Ekot; Anna Dahlberg (AD), politisk redaktör och ledarskribent på 

Expressen (liberal); Anders Lindberg (AL), ledarskribent Aftonbladet (obundet 

socialdemokratisk); Sara Sundberg (SS), arbetar med sociala medier i programmet Ekot. 

 

MT: Ja sådär talade alltså Jan Björklund ifrån scenen i Almedalen och här ett stenkast bort på 

Sveriges radios scen har vi fått upp några nya gäster Anna Dahlberg politisk redaktör och 

ledarskribent på liberala expressen, och Anders Lindberg ledarskribent på aftonbladet som 

kallar sig obundet socialdemokratisk och Fredrik Furtenbach du finns tillbaks här igen. Eh. Ja 

ska vi börja med dig Fredrik, reaktioner på talet? 

 

FF: ja på sätt och, på ett sätt var det ju ett ovanligt tal för det handlade så mycket om eu. Men 

Jan Björklund fick ju in sina vanliga hjärtfrågor ändå alltså assistansersättning, skola, 

kärnkraft, försvar, och det är ju frågor som alltihop är inrikesfrågor än eu politik. 

 

MT: Var det ett bra tal, Anna Dahlberg? 

 

AD: jag tycker att det är bra och modigt att nån vill försvara eu för även i Sverige har det ju 

varit ganska negativa tongångar, som vid flyktingkrisen har väldigt många kastat väldigt 

mycket skit om man så säger på eu och skulden dör för att vi fick dem problemen som vi fick, 

så även Sverige har drabbats av den negativa retoriken kring eu så jag tycker att det kändes 



 62 

befriande även om jag inte delar, jag är ingen euro vän jag tror inte på ett federalistiskt 

Europa, men jag tycker att det känns skönt med ett brandtal för Europa.  

 

MT: Anders Lindberg om du skulle sätta etikett på det här talet vad skulle du då sätta? 

 

AL: Det utbytta talet. Skulle jag nog sätta etiketten. Och det var nog ganska typiskt ett sånt 

här tal som nog slängts ihop ganska snabbt. Det kändes lite som att han hade stoppat in ett 

halvt eu tal först och sen tryckt ihop allt annat han skulle säga i de här typiska ”björklundska 

one liners” efter det och det kanske är bra symboliskt med kanske nån som pratar för eu men 

samtidigt så känns det ändå som att det är så många frågor i svensk politik, inrikespolitik som 

snurrar, så det hade nog vart bra kanske att koncentrera sig på några färre punkter och kanske 

fördjupa sig i dem i talet. Ehm för det här talet. Han hade ju idag möjligheten att sätta 

dagordningen för hela veckan. Det är ändå första dagen idag. Och det gjorde han ju inte. För 

resten av veckan kommer ju inte att handla om de här.. 

 

MT: Han gav väl lite förvarningar i och för sig han sa att här kommer att pratas mycket skit 

om eu ungefär med lite andra ord men det gör inte jag. 

 

AL: Ja på sätt och vis är kanske det intressanta det som händer på nån annanstans än här. 

Både Anna Kinberg Batra och Ebba Busch Thor twittrade glatt att det ska bli så roligt att se 

det här talet på tv. Och det är väl just för att de inte är här. Och jag pratade med Björklund 

imorsre och han ska ju åka hem i mitten av veckan vilket ju gör att det kommer ju inte bli en 

allianssamling eller alliansdag på det sättet i Almedalen i år och det säger väl nånting om 

politiken, att de här partierna är på väg åt olika håll.  

 

MT: Vad säger du Anna Dahlberg? 

 

AD: Jo men det slog mig också jag tror enda gången han nämnde alliansen under det här talet 

var när han sa att han tänker inte gå med på den här försvarsuppgörelsen som de här övriga 

allianspartierna har ingått med i regeringen och det var ju lite udda kan man säga. Ingenting 

positivt om alliansprojektet, det var vad jag hörde.  

 

MT: Lite udda Fredrik Furtenbach vad tänker du? 
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FF: Ja han var ju väldigt hård mot allianskamraterna med i det var ju både försvaret och 

energin, båda uppgörelserna sågade han ju i princip jämt med fotknölarna och sa att det var 

miljöpartiet som hade dikterat energiöverenskommelsen som då moderaterna och 

centerpartiet och kristdemokraterna har skrivit under på.  

 

MT: Det har kommit lite publik här under talet det strömmar förbi här utanför några kommer 

hit också och lyssnar på oss, och Sara Sundberg du finns här också och håller koll lite grann 

på sociala medier.  

 

SS: Det är ju väldigt många som reagerar på att han pratar väldigt mycket om eu, både 

positivt och negativt, några exempel e en kvinna som heter Charlotte Navesten som skriver att 

hon bara kan instämma när Jan Björklund säger att han vill satsa på mer eu samarbeten och 

det finns dem som tycker att talet var engagerat och det var starkt och att dem också vurmar 

för ah eu samarbetet, men dem som inte håller med Björklund e också ganska starka i sina 

argument. Det finns en som heter Mattias Andersson som skrev till oss på ekots 

facebookssida att han hoppas att Jan Björklund är ironisk när han säger att Sverige behöver 

mer eu. En annan skeptiker är Johan som skriver på sitt twitterkonto att Jan Björklund lägger 

alla sina ägg i eu korgen.  

 

MT: Mm tack för det. Eh ja Anna Dahlberg vad säger du om det där han hade ju skrivit om 

talet och det blev någon slags appell för eu, var det smart? 

 

AD: ja i nån mening var det, hade han ändå inget nytt att säga, för det håller jag med om det 

var ett ganska potpurri av gammal godingar, kända positioner, här har han ju en nisch då i 

brist på, de här övriga nischfrågorna blir ju svårare att hantera med försvar och 

överenskommelserna och så har han en nisch då som det mest eu-vänliga  partiet, så det var 

väl ett klokt strategiskt val på det sättet, men det är klart jag tror också att det här kommer nog 

inte prägla veckan det kommer mer bli en gäspning.  

 

MT: Hur var det med humorn då? 

 

AL: Alltså jag tycker talet, alltså han var lite rolig på slutet. Eh tycker jag. Men sen så finns 

det ju, han brukar vara roligare om man säger så. Men jag tänker på en annan sak med detta 

och det är att det finns ju en paradox i de två frågorna som han lyfter som profilfrågor, det ena 
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är brexit och det andra är de här enkla jobben som han tar upp. Därför att Storbritannien är ju 

ett land där det finns väldigt många enkla jobb och det finns många arbetande fattiga och dem 

som har förlorat på den utvecklingen är dem som röstade ut Storbritannien ur eu och det är 

intressant att när Björklund, utan att reflektera över de sociala konsekvenserna av politiken, 

och det är väldigt tydligt i Storbritannien att det är dem som så att säga har förlorat på en 

samhällsutveckling som är emot ut, precis den samhällsutvecklingen vill nu Björklund se i 

Sverige. Och det tycker jag att han inte ens reflekterar över det och sen avslutar talet med att 

kalla sig socialliberal, det är ganska det är ganska märkligt faktiskt. 

 

MT: Anna Dahlberg vad tänker du om det där? 

 

AD: Jo men jag tror nog också att den här gruppen lågutbildade inrikes födda så att säga den 

gruppen kommer att vara förlorare oavsett men med låglönejobb så har dem åtminstone en 

chans att få jobb, men det är klart att dem ser att de här stora trenderna globalisation, 

automatisering, digitalisering, eh allt det e som en som att de simmar motströms, så är det ju.  

 

MT: Pratade ju också i talet tog han upp just att eu också är ändå vägen eh mot att få ordning 

på det här som brukar kallas flyktingkrisen, hittills har ju inte det där gått så bra hur övertygad 

lät han där Fredrik Furtenbach? 

 

FF: ja problemet e väl bristen på alternativ egentligen, hela EU så sökande i det där det har ju 

EU har ju misslyckats med att lösa det där och e ju väldigt famlande men det är väl frågan är 

väl vad alternativet är och det är väl det han inte (hör inte sista ordet..). 

 

MT: Vad säger ni Anna Dahlberg och? 

 

AD: Nej men det finns ju ingen som helst vilja hos dem övriga länderna och i dem länderna 

som har tagit bördan om man så säger för detta Tyskland och Sverige så har vi ingen stark 

negativ eu opinion egentligen så att det är ingen lösning på på eu kritiken så att säga att tvinga 

igenom en överstatlig lösning på det här området, tvärtom så tror jag att man ska va gå 

försiktigt fram i den frågan.  

 

MT: Anders Lindberg? 
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AL: Alltså jag tror att det han försöker säga om man ska tolka honom snällt, så är det att 

problemet med eu är att eu inte levererar lösningar som människor inte upplever i sin vardag. 

Och då blir ju så att säga reaktionen på det en eu kritisk opinion. Och i sån måtta har han ju 

rätt i att om eu skulle hitta en lösning på flyktingfrågan på jobben miljön så kommer folk att 

tycka bättre om eu. Sen är det väl så att den politiska viljan saknas helt och hållet precis som 

Anna Dahlberg säger och det tycker jag är oerhört synd, däremot tycker jag att Sverige ska 

fortsätta att argumentera för att vi ska hitta en eu lösning, en gemensam lösning på 

flyktingfrågan.  

 

AD: Jaa det gäller ju att hitta realistiska lösningar och det verkar ju finnas fler sånna idéer nu 

men det här att man ska ha en tvingande fördelning av flyktingar det kommer inte att fungera.  

 

MT: Mer EU kramande allians kramande avslutningsvis i det här talet. Kommer det vara lika 

kylslaget i de andra allianspartiernas tal tror ni som man kanske uppfattade att det var här? 

 

(48.02) 

 

AL: Alltså om man gissar så är det ju så att dem har ju som sagt ingen alliansdag gemensamt 

och det tror jag är ett tecken, men sen är det ju så att de ju också uttryckligen sagt att dem ska 

gå lite skilda vägar nu pröva lite idéer och sen ska de komma tillbaka med ett gemensamt 

valmanifest och det är väl helt enkelt att vi ser vad de sagt att de ska göra.  

 

MT: Fredrik Furtenbach? 

 

FF: Vänsterpartiet e…förlåt (skrattar till) liberalerna e ju 

 

MT: Just det.  

FF: Profilerar sig på att vara olydigast i alliansen. Samtidigt har dem ju inte nån utdelning på 

detta ser vi ju inte ser vi i den här senaste sammanvägningen i opinionen som kom idag har de 

ju en komma fyra procent så… 

 

MT: Bra. Tack så mycket ska vi säga till Anna Dahlberg, politisk skribent och redaktör på 

expressen, Anders Lindberg, ledarskribent på aftonbladet, och Fredrik Furtenbach, såklart 

som kommer att höras betydligt mer här i Sveriges radio de närmaste dagarna. 
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Almedalsveckan är ju igång eh och vi ska säga att det var ju inte bara Jan Björklunds tal som 

förändrades av utgången av brexit omröstningen. Storbritannien har ju också hamnat i en rejäl 

politisk kris. Intrigerna sveken och de politiska knivhuggningarna på hög nivå sker i det 

konservativa regeringspartiet. Det har ju fått mycket uppmärksamhet, precis som sönderfallet 

i oppositionspartiet Labour. Men krisen går längre än så, ända ner i det djupt splittrade 

brittiska samhället och många liknar Storbritannien en vecka efter brexit likt en tryckkokare 

som flugit av och blottat flera farliga trender. En av dessa är en stigande antal rasistiska 

främlingsfientliga incidenter som vi kan höra om i det här reportaget av Agneta Ramberg som 

sändes första gången i gomorron världen imorrse.  

 

Inslag börjar:  

 

Hörs massa ljud i bakgrund.  

 

AR: inomhusrast på (namn på skola hör inte) lågstadieskola i norra london, i en hall med 

klätterställningar längs väggen. Här finns femhundra elever, här talas 40 språk och i måndags 

kväll skrev rektorn här William Worne, ett brev till alla föräldrar.  

 

WW: Well I felt compelled to write something to give some comfort so that they would know 

whatever would help outside they would know that within our school we are here to support 

in any which way they can.  

 

AR: Efter förra fredagen behövde dem få veta att vad som än händer utanför så är vi här i 

skolan här för att stödja dem på alla sätt vi bara kan och att vi värderar alla lika högt vad dem 

än kommer ifrån. Familjer hade kommit hit med barn som trodde att de inte var välkomna här 

i skolan längre. Jag ville försäkra vart enda barn, vart enda förälder, om våra värderingar.  

 

WW: I’ve had families coming since Friday, with children, thinking they were not allowed to 

come to our school anymore, so I wanna make sure every child every parent knows that these 

are the values that we hold dear.  

 

AR: När William Worne skrev sitt brev hade det kommit rapporter från flera håll i landet och 

från London om en uppgång i antalet rasistiska och främlingsfientliga incidenter men han 

visste inte då att några av dem familjer han skrev till själva hade drabbats. En av hans elever 
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stod med sin mamma utanför sin lillasysters förskola när en skåpbil bromsade in rutor 

vevades ner och rasistiska tillmälen strömmade ur bilen. Tillmäle av ett slag som William 

Worne inte hört i London på 20-30 år.  

 

WW: A van pulled up and windows rolled down and she was shouted at with words and 

abuse that i have not heard for 20 30 years since i was growing up. Words terms that i thought 

had should we say died a long time ago. 

 

AR: Rasistiska glåpord William Worne hade trott tillhörde det förgångna. Ropade av 

människor som verkade anse att folkomröstningen och resultatet gett rasismen legitimitet.  

 

RL: I don’t think they are more rasists or more bigorts that they were a month ago. But i think 

those people who are rasist and are bigots now feel more comfortable almost more permitted 

to say the things they have felt not permittet to say before.  

 

AR: Robin Lasting, tidigare BBC journalist numera fristående kommentator, bor i närheten av 

(Namn på skola hör inte) och säger när vi träffas på gården att det knappast finns fler rasister 

än nu i landet men dem som finns känner sig mer bekväma och liksom tillåtna att säga saker 

de inte sa förut.  

 

RL: I suspect it's a moment of the past but for now its really very ugly.  

 

AR: (hör inte ord) tror han men just nu verkligen otäckt och farligt. Och så finns en annan 

motsatt fara, att princip alla som röstade för brexit kallas för rasister och utlänningshatare av 

dem som vill stanna i eu. 

 

RL: i think one of the dangers is that people who for whatever reason voted for brittian to 

leave the european union are now be called rasist and biggots. The vast majority aren’t. Some 

of them are.  

 

AR: en dryg vecka efter brexit e det här ett land i vad någon som försökte vara fyndig kallade 

brexistensiell kris. Andra nöjer sig med att tala om den värsta politiska krisen sen andra 

världskriget. I den politiska toppen har veckan bjudit på shakespearliknande svek och 

förräderi dramer i det regerande konservativa partiet och nått som närmar sig härdsmälta i 
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labouroppositionen. För framtiden utanför eu har ingen nån plan. Och nere i själva samhället 

råder djup splittring, det står inte bra till.  

 

GR: things are very nasty in brittan at the moment. Never seen such a unpleasent atmosphere.  

 

AR: Aldrig har jag upplevt en så obehaglig politisk atmosfär i det här landet, säger Giddeon 

Rapman, ledande kolumnist på financial times.  

 

GR: it’s been unpleasent to see i looked at the united states and thought wow this is a divided 

society people really really hate each other on different sides of the political divide and that is 

really not healthy. And we have begun to realize that unfortunathley as a result as these 

referendums had brought social texture to the fall (tror jag?). 

 

AR: Han har följt usa och tänkt oj det där är ett splittrat samhälle dem på olika sidor där hatar 

verkligen varandra. Och här har vi nu börjat inse att tyvärr har resultatet av den här 

folkomröstningen blottlagt sociala spänningar. För sanningen är e att ju rikare mer utbildade 

och urban man e, desto mer sannolikt att man har röstat för att stanna i eu. Det blir bittra 

skillnader där stanna sidan ofta föraktar de andra, ser ner på dem som outbildade och 

okunniga.  

 

GR: So people have quite acronomias discussions about that with the remains tend to look 

down on the others and ignoress and uneducated. 

 

It’s not about not wanting immigration, we have always had immigration, but in this instance 

i think the future we couldn’t sustain what we got. I don’t think this was a racist, i really 

don’t, not for the majority of people. 

 

AR: På ett utecafe i Hornchurch, där storlondon slutar och grevskapet essex börjar, träffar jag 

Nadja Sayer, hon är en av dem alla talar om nu, lauborväljare som trotsade partilinjen och 

röstade brexit och gjorde det på immigrationsfrågor. Vi har alltid haft invandring, det har varit 

okej säger hon, men nu är det för mycket, svårt för människor att hitta bostäder det går inte 

mer. Men rasism, säger hon, det handlar det inte om för majoriteten. Rasister som begår 

hatbrott tycker hon ska straffas hårt och medierna borde rätta till bilden av hela lämnar lägret 

som rasister. Nadja sayer arbetar halvtid på ett hotell nära hornchurch station efter att ha varit 
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hemma i många år med fyra barn. Hon håller delvis med stanna sidan om att det fanns dem 

som röstade lämna i protest mot osäkerhet och nedskärningar och invandringar snarare än åt 

själva eu. 

 

NS: eah a shame, yes, because they can’t differentiate who is really to blame.  

 

AR: De kan inte skilja ut vem de ska lägga skulden för sin hopplöshet på. Men den 

okunskapen är inget själ att inte respektera utgången av folkomröstningen. Det värsta som kan 

hända, säger Nadja Sayer, det är om de skulle försöka kringgå eller förkasta utgången. Det 

skulle skapa hat och kanske sammandrabbningar.  

 

NS: Oh my god think what might happen people might start setting on people i really do think 

that cause the hatred would build up in a way that be ugly, i do think there is a possibility for 

that.  

 

AR: Och på skolgården i norra London säger kommentatorn och stannar rösten Robin Lasting 

det samma. Okunskap gör inte en röst ogiltig.han är förvånad över att många av hans vänner i 

den välutbildade London medelklassen verkar tycka att eftersom så många människor 

tydligen har röstat ut utan att riktigt förstå konsekvensen så tar förtar det så att säga värdet av 

deras röster.  

 

RL: there is among my friends a feeling that because so many people cast their votes not 

really understanding what consequenses qould be that in some way the gate degates (?) the 

vote.  

 

AR: Det finns inget i en demokrati som säger att bara folk med en universitetsutbildningar har 

rätten att få sina röster tagna på allvar. Man kan inte säga vi är bättre utbildade och vet mer än 

ni så vi tänker inte bry oss om hur ni röstade. 

 

RL: I mean there is nothing in democracy that says only people with a university education 

are entitled to have a vote that counts. The whole point about an referendum is that every vote 

has weight. You cannot say to people we are better educated that you are we know better that 

you know therefore we will take no notice of your vote. Just cant do that. 
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MM. Robin Lastig där tidigare välkänd bbc journalist nu fristående skribent och kommentator 

sist i Agneta Rambergs reportage. Imorgon så e det centerpartiets dag här i Almedalen och det 

blir såklart partiledarutrfågning som vanligt e i p1 morgon kvart över åtta kan ni höra den. 

Och e ni i visby så är ni såklart välkomna hit att komma och lyssna och man bjuder också 

litegrann på frukost här har jag fått veta. Ett stenkast bakom almedalsscenen pågår det. Och 

det händer fler saker i p1 imorgon e Li Hellström och Helena Groll har kommit upp på scenen 

här. Vad kommer ni att titta på? 

 

Li Hellström: vi sänder ju studio et härifrån imorgon eh från klockan fem  börjar vi och vi har 

spännande gäster, bland annat Anders Kompass, tidigare FN anställd, han larmade om 

sexövergrepp som FN soldater begick i Afrika och blev avstängd faktiskt från sitt jobb och 

blev så småningom och nu har han slutat på FN och det ska bli intressant att höra honom 

berätta. Till exempel kan man fråga honom vad han tycker att Sverige ska uträtta i 

säkerhetsrådets, vad är det viktigt där vad kan Sverige göra. 

 

MT: och kort Helena Groll, nått annat? 

 

HG: Jo men sen har vi också öb som är här och på Gotland Mikael (kolla efternamn) och han 

kommer komma hit tala försvarsfrågor det är ju spännande när man är på Gotland viktigt för 

gotlänningarna vi hörde ju precis Jan Björklund ta upp försvarsfrågan i sitt tal. Så det finns 

mycket att hänga på där och stor publik hoppas vi på imorgon när vi sänder här. 

 

MT: Spännande det ska vi lyssna på såklart. Med det så tackar jag Magnus Thoren för oss här 

ifrån Almedalen och ha ett fortsatt trevlig kväll.  

 

 

Centerpartiet 
 

Sändes den 4/7-2016 (Sveriges Radio 2016b). Radioprogrammet pågick i 60 minuter, 

inklusive partiledarens tal som inleder programmet. De politiska kommentarerna började 

prata 29.20 minuter in i sändningen. Moderator var Helena Groll (HG). Journalister som 

medverkade var följande: Tomas Ramberg (TR), politisk kommentator Ekot; Maggie 

Strömberg (MS), Ekots inrikespolitiska reporter; Helly Klein (HK), chefredaktör Dagens 
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arbete; (tidning för fackförbunden IF Metall, GS och Pappers, som samverkar med 

Socialdemokraterna) samt Patrick Oxanen (PO), politisk redaktör på Hudiksvalls tidning 

(centermärkt).  

 

HG: ja där avslutade centerledaren Annie Lööf sitt tal här i Almedalen denna måndag kväll. 

Och då är vi tillbaka igen här på Sveriges radios scen, ekot sänder direkt vi ska analysera 

kommentera och fundera över det som vi just hört. Tomas Ramberg, Maggie Strömberg 

kommit springande ni har stått i parken och lyssnat och vi inväntar också flera gäster som ska 

komma hit. Tomas Ramberg första intrycket, första kommentaren?  

 

TR: Jo men det var väl två saker, det ena var det som vi hann nämna lite innan hon började 

här, det här långa personligt engagerade avsnittet om könsstympning och nog för att det finns 

i Sverige och så där hon anspelade på sin egen dotter och sina känslor som mor och var 

väldigt personligt engagerad. Det var ett väldigt långt avsnitt om och det andra är ju jobben 

och där går ju alla allianspartier nu, inte i takt i sina förslag där är ganska stor skillnad, men 

alla verkar gå i takt i att det här ska bli den stora frågan nu, hur ska eh ungdomar nyanlända 

arbetslösa som är har låg utbildning få jobb. Hon sa alliansen viktigaste uppgift hittills, alltså 

det lät som 2006 var ju utanförskapet alliansens uppgift enligt den det valupplägg man hade 

då, men nu verkar det alltså bli eh utanförskapet 2.0 i 2018 års val så att det gick ju bra 2006 

så det kan hända att det är det man har i baktanken också.  

 

HG: men just det här med enkla jobb det är lite av ett mantra som vi har hört. Vi ska säga 

välkommen också Helly Klein chefredaktör för dagens arbete du ska få ta en mikrofon och 

här finns också Patrick Oxanen, politisk redaktör på Hudiksvalls tidning, centermärkt ska vi 

säga. Ja Patrick Oxanen, det här var Annie Lööf i talarstolen, eh ditt intryck.  

 

PO: mitt intryck om man ska sammanfatta talet så var det det här talet som man kan säga är 

centerpartiet är snäll mot dem som behöver hjälp och stygg mot dem dumma om jag ska 

snabbt bara sammanfatta det.  

 

HG: och dem snälla e vilka då? 

 

PO: ja men jag tänker på partiet där om könsstympningar till exempel, ambulanspersonalen 

som utsatts för stenkastning och så vidare, och att man måste också rättssamhället måste ställa 
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upp för offren men också förövarna som gör det men också dem bakomliggande problem va 

tycker att dem lyfter på ett väldigt bra sätt där med malen beck där i Bryssel terrordådet mötet 

med borgmästaren där dem bakomliggande strukturella problemen som lett fram till att malen 

beck är en av Europas jihadistfästen. 

 

HG: Det här att omvärldens smyger sig in i Almedalen på den politiska scenen, igår hörde vi 

jan Björklund, han talade nästan bara om eu, Annie Lööf öppnade sitt tal med att världen har 

fått feber. Eh, är det här året ett som omvärlden kommer att dominera litegrann tror du?  

 

PO: Ja men omvärlden kommer att dominera å omvärlden knackade ju på med en brutalitet 

när britterna röstade Brexit. Förra Almedalen så fanns ju omvärlden och knackade på men nu 

har ju omvärlden brutit sig igenom dörren på ett helt annat sätt.  

 

HG: Helly Klein, välkommen hit du också, till Sveriges radios scen i Almedalen, ibland 

brukar ju Annie Lööf överraska, tror att det var 2012 då gick hon utanför talet och då bjöd 

hon in alla alliansens kollegorna till Maramö, fanns det nån överraskning i det här talet tycker 

du? 

 

HK: Nä faktiskt inte det var en stark moralpredikan med ganska politisk ton skulle jag vilja 

säga. Det var det var liksom det var det där med könsstympning som möjligen stack ut där 

som profilfrågan där plötsligt, och sen är det ju det gamla vanliga med låglönejobben som ska 

vara svaren på allting just nu men det som jag tyckte var intressant ändå, hon gjorde en 

ganska stark plädering för energiöverenskommelsen. Och det är ju ett klart mot liberalerna 

som hoppade av den eh och där är ju inte ens alliansen eniga. Och det tycker jag var heder åt 

centerna där. Att dem gått med i den.  

 

HG: Och hur ska man tolka det att hon lite grann markerar mot de andra partierna? 

 

HK: Ja å ena sidan försöker hon ju vara alliansdrottningen och det är väl det slaget dem tävlar 

med, Anna Kinberg Batra och Annie Lööf och hon hon betonar ju hur alliansen ska komma 

efter nästa val och ta över, men å andra sidan dem är inte ense om det här med låglönejobben 

egentligen förd där nu var hon lite rörig nu ville hon både lagstifta och inte lagstifta jag tycker 

att det var lite rörigt det hon sa där men moderaterna har ju sagt lite annorlunda i den frågan 
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och i energin är de inte överens om försvaret är de inte överens så det är klart att eh alliansen 

e ju inte så mycket till allians just nu.  

 

HG: Maggie Strömberg som är politisk reporter här på ekot. Enkla jobben här och hon var lite 

rörig tycker Helly Klein, hon talade om nått ingångsavdrag, var det nått nytt eller?  

 

MS: det var nyheten som hon presenterade här tidigare idag. Ehm då hon pratade, det handlar 

ju om unga och nyanlända som enklare ska komma in på arbetsmarknaden genom att man ska 

slopa arbetargivaravgifterna och dem två första åren på nya anställningar. Hon presenterade 

ett antal liksom detalj förslag tidigare idag men bortsett från, dem har hon ju redan pratat om 

hela dagen, så bortsett från det, det fanns ju inga andra nyheter. Men det intressanta tyckte jag 

var att hon inte alls pratade om migration överhuvudtaget. Hon pratade ju väldigt mycket om 

integration men ehm inte alls om den asyllag som röstades igenom i riksdagen nyligen och 

som centerpartiet ju var emot.  

 

HG: Mm hur ska vi tolka det att ingenting om migrationen? Vad säger ni Tomas Ramberg? 

 

TR: Nä men dels så sa hon ju att det här har inget med religion att göra det här är tradition när 

hon pratade om kön, dålig tradition när hon pratade om könsstympningar och det var väl en 

markering då mot att göra det till en fråga om invandring. Men det där tror jag handlar rätt 

mycket om visserligen har centern en egen linje i alliansen i migrationsfrågan men eh 

centerväljare är rätt överens om de andra borgarna partiernas väljare dvs vill ha en ganska 

restriktiv invandrarpolitik och hon inser att det här är en så viktig fråga för moderaterna att gå 

till val på en migrations politik som inte är mer generös än den nuvarande regeringens utan 

snarare striktare så hon kommer att få ge sig på de viktigare punkterna i den där frågan i en 

kommande förhandling det är bakgrunden i den frågan, däremot energipolitiken som…det 

intressanta med energiuppgörelsen är väl att centern är det är på något sätt deras politik som 

har blivit en svenska energiuppgörelsen. Dem är den minsta gemensamma nämnaren mellan 

miljöpartiet och moderaterna. Där har hon ju bara anledning av att vara nöjd och få kamma 

hem kalaset och viktiga delarna av alliansen inför ett kommande övertagande av om de nu får 

göra…. 

HG: Och kanske därför hon väljer just att ta upp den frågan, vad säger du, Patrik Oxanen? 

 

(36.44) 
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PO: nä men det är ju en en markering att i det här fallet i den här frågan så ligger lagt kort. 

Där är liberalerna i minoritet och det finns en bred överenskommelse för svensk energi i 

framtiden och det är den tryggheten också som näringslivet vill ha, långa, eller förutsägbarhet. 

Under lång tid.  

 

HG: Men om vi håller oss kvar lite i just kring flykting och migrationsfrågan som hon ju då 

kanske lite överraskande inte talade om eh centern har ju en väldigt liberal linje e det så att 

man inte riktigt ligger i takt då med väljarna då det som du är inne på Tomas? 

 

TR: Nä men jag tror i såhär att varje parti vill ju gärna att möta ett nytt problem med sin 

gammal politik och så är det ju även med centern eh lösningen på att det nu växer upp 

utanförskap klyftor som dem beskriver det kluvet Sverige och allt det där är centerns politik 

för företag att göra det billigare att driva företag att få olika skatterabatter borttagna 

arbetsavgift som man har nu och sånt och det kan vi också se hos andra partier och det är 

också precis som när lite grann liknar Jan Björklunds syn på EU när EU kritiseras då säger 

han då ska vi inte ha mindre EU då ska vi ha ännu mera EU. När det här med sänkt 

arbetaravgift för ungdomar kritiserades under alliansens regeringsperiod då är inte centerns 

slutsats att okej då var inte det så bra förslag utan då ska vi ha ännu er sänkning av 

arbetaravgiften så det är lite grann att man det där resonemanget som brukar föras om 

hammare och spikar.  

 

HG: Helly Klein håller du med om det? 

 

HK: Ja och sen jag tycker att centern e väldigt det är rörigt att följa Annie Lööfs resonemang 

när det gäller det här med låglönejobben för å ena sidan så pratar hon om att det är inte att 

sänka lönerna samtidigt så ska det vara lägre löner än det som är kollektivavtal idag. Å ena 

sidan säger hon att Stefan Löfven du måste förstå att ministrar skapar inte nya jobb utan det är 

ju faktiskt företagen. Å andra sidan vill hon lagstifta och vill ju att ministrar ska lägga sig i 

arbetsmarknadens frågor så att jag tycker att det är väldigt rörigt och jag har svårt att hänga 

med i vad det är centern driver förutom att de vill att folk ska ha låga löner på något sätt.  

 

HG: Hörrni för alla er som missade talet vi kan bara lyssna lite vad hon sa här med enkla 

jobben.  
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Inspelning från tal:  

Med rätt reformer så kan Sverige knytas ihop, med rätt reformer så kan den som bor i ett 

utanförskapsområde få jobb den som länge varit arbetslös får kollegor den som saknar 

utbildning komma in i värmen, den som har kommit ny slippa leva på bidrag. Redan i dag så 

jobbar över två hundra tusen människor i handeln och besöksnäring. Viktiga jobb. 

Vardagsjobb. Och ofta enklare. Ska vi kunna mota tudelningen så måste dessa jobb bli fler. 

Mer rätt politik så kan vi nå dit. Sverige har idag lägst andel enkla jobb i hela eu. Hälften av 

vad man har i Danmark. Avsevärt vad man har i Tyskland. Det är ingen naturlag att det ska 

se ut på det sättet. Jag vill därför här i kväll ge ett tydligt besked, att fler enkla jobb ska växa 

fram. Det kommer att vara centerpartiets högsta prioritet när vi förhandlar alliansen s 

valmanifest.  

 

(40.12) 

 

HG: Mm så sa hon alltså, det är vår högsta prioritet. Och frågan är då kommer hon att få med 

sig övriga alliansen med sig inför valet? Maggie Strömberg?  

 

MS: Ehm ja men jag tror att på nått sätt kommer hon göra det sen är frågan hur, dem tycker ju 

väldigt olika där och det har ju varit tydligt att moderaterna vill inte gå i konflikt med 

socialdemokraterna på den här frågan de gick ju ut och sa att vi vill absolut inte lagstifta om 

det här och i dag har vi också sett Annie Lööf backa lite från just själva lagstiftningstanken 

och tydligare säga att det ska lämnas till parterna så att ehm på nått sätt enkla jobb pratar ju 

alla om just nu men hur det är jag inte så säker på. 

 

HG: Patrick Oxanen, Helly Klein var inne på det här att det var så himla rörigt jag vet inte jag 

tycker väl inte när jag lyssnar nu, hon var väl ganska tydlig ändå var hon inte det? 

 

PO: Ja jag tycker ju det men eh här är vi ju lite olika också i perspektiv. 

 

HG: Jag ska inte tycka någonting men… 

 

HK: I sin rörighet hahaha 
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(pratar i mun på varandra) 

 

PO: Ja jag tolkade det här beskedet som att lagstiftning ligger inte på bordet och det är ju  

 

HK: Men.. 

 

PO: Ett sätt också att komma överens.. 

 

HK: Men man vill införa en ny anställningsform som ska innebära att man ska ha jobb till 

lägre ingångslön dem måste man ju lagstifta om det vad jag förstår.  Och då vill man lagstifta 

om lön.  

 

PO: Ja men det är ju jaa det handlar ju om vad man lägger in i vad är det du lagstiftar om. 

Lagstifta om de befintliga arbetsformerna och sänkta löner det handlar ju det inte om.  

 

HG: mm Patrick Oxanen och Helly Klein debatterar detta. Tomas Ramberg eh… 

 

TR: Jag tolkar det lite som början på en försiktig reträtt från det här som väckte stort 

uppseende när hon sa det först. Och att hon kanske möjligen gör samma analys som Kinberg 

Batra och Stefan Löfven att det här är en kalasfråga för socialdemokraterna att diskutera. 

Stefan Löfven har ju älskat det här att slå tillbaks till statlig lönepolitik och sådär och Kinberg 

Batra har ju på ett för henne ovanligt sätt satt ner foten däremot mot de andra allianspartierna 

och sagt det här ska inte alliansregeringen genomföra om moderaterna är med. Så att men 

samtidigt vill man ju inte säga att man rakt av inte har ett förslag längre och då har hon lite 

omstöpt det som det här är en anställningsform men vi ska inte sätta själva lönen. 

 

HG: Om vi talar om centern och centern roll i alliansen eh vilken position har centern just nu 

tror ni? Helly Klein? 

 

HK: ja alltså man får väl säga att det är egentligen centern som har kommit mest väl ut efter 

deras valförlust i alliansen eh och där får man ändå säga att Annie Lööf blivit tryggare och 

tryggare i sin partiledarroll och och eh men just nu är det det är lite sån där avvaktande nu 

vem…för jag trodde, hon klev ju fram och ville ta alliansdrottningsrollen men det har hon inte 

riktigt klarat men å andra sidan är Anna Kinberg Batra väldigt väldigt vad ska man säga 
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anonym i den rollen också så det är nånting eh den tuffaste men kanske mer far out är ju Ebba 

Busch Thor och dem är ju inte alls överens. Jag såg du hade en stor banderoll här där det står 

”varför vill du inte fälla regeringen med ebba” som en fråga till Annie Lööf så att ja… 

 

HG: Och där e inte Annie Lööf ännu.. 

 

HK: nä.  

 

HG: Men just rollen i alliansen och möjligheten inför det kommande valet, Maggie 

Strömberg? 

 

MS: Hon har ju haft väldigt höga förtroende siffror eller väldigt höga, hon har varit den som 

har haft minst låga förtroendesiffror under lång tid. Nu börjar ju det skifta lite och 

moderaterna har ju gjort en så stor omsvängning senaste året i migrationspolitiken och i sitt 

sätt att prata om samhällsproblem och det gör ju att de andra allianspartierna famlar efter vad 

finns det för luckor har vi satsat på fel häst här, så det är ju lite i rörelse.  

 

(44.07) 

 

HK: Jag tycker ändå det var intressant att hon valde att citera Tony Blair alltså det är lite mer 

av en socialliberal gång där och det är väl här slaget står i alliansen, om man ska gå mer mot 

en nationalkonservativa alltså moderatbygget verkar vara nu eller om man går mer som nu 

liberala ungdomsförbundet vill att liberalerna ska göra och det är väl där det kommer bli 

intressant framöver.  

 

PO: PÅ frågan om vilken roll centerpartiet spelar idag skulle jag säga då att det är den 

konservativa mittfältsspelaren det är viktigt att hålla ihop alliansen men man visar ju också 

gång på gång att man är beredd att göra upp över blockgränserna och jag tror att centern är 

nyckeln där i regeringen för att göra de här överenskommelserna.  

 

HG: Ska tänka lite i fotbollstermer där. 

 

PO: lite så ja det är ju aldrig fel med fotboll… 
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TR: Centerns fördel som samarbetsparti är ju att särskilt nu när kärnkraften och så är bortlagt 

är att de har ingen så här religiösa frågor utan väldigt handfasta materiella frågor som man 

kan förhandla om kronor och ören och då kan man göra en kompromiss det är liksom inte 

frågan om heliga principer och kan man få subventioner till mjölk eller kan man få sänkningar 

av arbetaravgifter eller vad man än driver som man säger är viktiga…centern kommer inte 

vara det parti som spräcker ett allianssamarbete.  

 

HG: Men det här ja. 

 

HK: Det är intressant som ändå du var inne på att man faktiskt är beredd att göra upp för det 

har ju skett ett skifte där efter valet så var ju ändå moderaterna inne på mest att göra upp med 

s eller den röd gröna regeringen men där har det ju blivit tvärtom för nu är det ju snarare 

centern och också kd emellanåt det är dem som vill göra upp med de grönröda det är lite 

intressant. 

 

HG: Dem som sticker ut … (säger något som inte hörs) 

 

HK: Annie Lööf sa ju nej nej nej till Löfven i början men sen har vi ju inte sagt i praktiskt 

politik. 

 

HG: Nej, det här är ekot vi sände direkt, vi analyserar och kommenterar Annie Lööfs tal, 

centerpartiledaren Annie Lööf som just höll sitt tal här i Almedalen vi sänder direkt från 

Sveriges radios scen, det är stor publik alla är vi välkomna och lyssna till kommentarerna. Ett 

av de ämnen som Annie Lööf togs upp handlade också om vi var inne på det, men vi ska 

lyssna och påminna vad hon sa om EU.  

 

(46.17) 

 

Avsnitt från tal startar:  

AL: Det brittiska folket röstade för ett utträde ur EU. Ett besked som genast fick kraftiga 

följdverkningar, ekonomiskt men också politiskt. Ett eu som nu måste ta tag i sina problem 

och komma närmare människor för att inte falla samman. USA är splittrat, riskerar att sluta 

sig mot omvärlden och det parti som en gång avskaffade slaveriet tycks välja en 

presidentkandidat som gång efter gång gör rasistiska, sexistiska och islamistiska och 



 79 

homofoba uttalanden. Vi lever i en svår tid en tid som kräver starka värderingar, en tid som 

kräver ansvarstagande, en tid som kräver handlingskraft. Vi behöver ett eu som gör 

människors vardag bättre, som en kraft för fred, för handel, för miljö som gör färre saker men 

som gör dem bättre. Mina vänner, Sverige måste ta på sig ledartröjan, historierna visar att 

Europa är så mycket starkare tillsammans.  

 

HG: MM så sa Annie Lööf om parti, centerns partiledare Annie Lööf om EU alltså. Frågan e 

hur man ska tolka det här Sverige ska ta på sig ledartröjan och hon talar om hon har ju talat 

många gånger om ett smalare och vassare EU. Har det som har hänt i Storbritannien eh gett 

henne litegrann vind i seglen tror ni i den här diskussionen? Börjar med dig, Helly Klein. 

 

(47.51) 

 

HK: ja det tror ja alltså europadebatten jag tycker överhuvudtaget att vi behöver mer Europa 

debatt bland de svenska politikerna och eh va man vill med detta eu som nu håller på att falla 

sönder av nationalism och protektionism och nu väljer hon kodorden ett vad hon sa att man 

ska göra färre saker men bättre alltså, som du sa…. 

 

HG: smalare och vassare har hon sagt många gånger. 

 

HK: Ah det är lite liberalerna tycker ju inte riktigt de, de tycker ju att EU ska göra mer av allt 

känns det som. Men det är här slaget står känns det som och frågan e jag vet inte var 

socialdemokratin står i den frågan just nu vi får väl höra vad Löfven säger.  

 

HG: Tomas Ramberg du var ju inne på det här om man jämför med Björklunds tal i går där 

han liksom vill ha, så på mera att vi ska göra mera men här verkar det som att Annie Lööf 

säger smalare vassare färre saker. 

 

TR: Ja samtidigt så e det ju för et första centerpartiet som från början var ganska kluvet till  

EU, numera ett av Sveriges mest eu-vänliga partier skulle jag säga och deras bas e väldigt eu 

vänlig vilket delvis förklaras av eus jordbrukspolitik. Men det finns ju också en, en annan sak 

som gör att det här är inte en nån sån här otroligt akut problem i den svenska partidebatten för 

det är ju inget parti på den eu vänliga sidan så att säga som vill riva upp nått nytt fördrag eller 

förändra, ta den debatten. Kristdemokraterna har liksom närmat sig det hela och sagt att 
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Sverige ska driva det här som Cameron fick igenom med röda kort och så men inte ens ebba 

Busch Thor har riktigt pratat ur skägget om vad vi egentligen ska göra där och om vi ska dra 

igång nån ny runda och så. Eh så att på det sättet är det väl inte ett akut problem mellan de här 

svenska borgliga partierna egentligen men på de här sakerna som eh liberalernas ledare 

föreslog igår eh han ju ganska ensam om så det kommer väl inte hända att komma upp på 

bordet i en akut förhandling.  

 

HG: Men tydligt är väl redan nu, två dagar in i Almedalen, att eu och Brexit e en av de frågor 

som verkligen har smugit sig in i svensk politik, Patrik Oxanen?  

 

PO: nämen det är ju helt nödvändigt det är ju den stora dragkampen nu också i Europa som 

handlar om eus väg framåt hur ska man hantera Storbritannien hur vill Storbritannien hantera 

detta, och sen har du dragkampen mellan krafter i så att säga grundarländer en del av dem 

som vill gå djupare medan andra länder i periferin däribland Sverige vill inte göra det utan 

tycker att det är viktigt att hålla ihop, ett eu istället för att få ett eu i många olika skiktningar, 

som det då skulle kunna riskera att bli. Och här är ju den stora europeiska utmaningen. Så hon 

har ju alldeles rätt i att vi lever i en svår tid.  

 

HK: Det hade ju vatt på sin plats tycker jag att om man vill försvara EU som jag ändå 

uppfattar att Annie Lööf vill, så behöver man ju prata om den social dimensionen. Hon tog ju 

upp de sociala frågorna i Sverige och utanförskapet i Sverige men det är ju det som saknas i 

eu debatten, det är ju den sociala dimensionen, eu har varit väldigt mycket marknadsliberalt 

och väldigt lite medborgarnas Europa och de sociala frågornas Europa och det tycker jag hon 

borde formulera inte bara hon utan de svenska politikerna borde driva det mycket mer.  

 

PO: Ja då hamnar vi ju i subsidiaritetsprincip och vem ska bestämma vad och är det en 

framgångsfaktor att flytta över den typen av beslutsfattande på europeisk nivå. 

 

HK: Ja fast man kan ju inte bara hävda då att vi kan inte…om det nu är en kris för den här 

marknadens Europa som inte har brytt sig om arbetslöshetsbekämpning som inte har brytt sig 

om de social klyftorna i Europa som eh eh det är ju den krisen som vi ser i dag, då måste vi ju 

ha ett eu som bryr sig om det.  
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HG: Men tydligt var ju ändå att hon talade om et Sverige som glider isär, hon talade om 

klyftorna som blir bredare och djupare och Maggie Strömberg vad eh just den här 

markeringen det lät nästan som svenska modellen men det påminde lite om Stefan Löfven 

egentligen? 

 

MS: Ja det intressanta är väl, jag försökte komma in där me eu för jag tycker det intressanta 

särskilt om man jämför med det du säger nu hon var ju väldigt passionerad när hon pratade 

om det här utanförskapet, när hon pratade om könsstympning hon var otroligt känslosam, 

hänvisade till sin egen dotter men men just själva eu biten var hon ju däremot ganska kall. 

Alltså det kändes ganska pliktskyldigt tyckte jag som att hon hade klippt in det i början för att 

hon var tvungen och jag förstod det inte heller riktigt vad hon menar med att sverige ska ta på 

sig ledartröjan det hade jag gärna velat höra mer om det var bara en mening som fanns, den 

fick inget sammanhang.  

 

HG: Eh ja Sverige ska ta på sig ledartröjan och sen könsstympningen nämner du igen, vi kan 

väl bara påminna också för er som missade talet, för det var ju ändå det avsnittet där hon blev 

kanske mest personlig idag, vi ska lyssna hur det lät.  

 

(52.41) 

 

Avsnitt från tal:  

 

AL: innan barn börjar skolan går de regelbundet hos bbc, barnavårdscentralen. Det är 

vägning, det är mätning, det är kurvor som ritas det är föräldrar som får svar på sina frågor 

det är barnets utveckling som noga följs. När barnet är sex år så tar skolan över ansvaret för 

hälsovården. Men mellan bbc och skolan så finns det ett långt sommarlov. Flera veckor då 

fysiska sår kan läka. Sommaren mellan förskola och skola är inte ett långt härligt pirrigt 

äventyr för alla. Med smultron på strån och plåster på knäna. För vissa barn börjar 

mardrömmen.  Med könsstympning. Med rakblad och knivar som skändar och förstör. 

Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige varit utsatta för 

könsstympning. Att 19 000 flickor under 18 år utgör en så kallad riskpopulation. De riskerar 

att stympas. Även om jag förstod det som polisen berättade för mig även om jag hörde vad 

som sas även om jag förstår vad orden betyder så går det ändå inte riktigt att greppa att det 

händer i världen.  
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HG: Mm en passionerad Annie Lööf om detta måste man väl ändå säga. Tomas Ramberg, var 

det det här som stack ut idag? 

 

TR: Ja det var det ju absolut, det blir ju väldigt svårt att inte att tala om det här talet och inte 

tala om det avsnittet. Och inte bara för att det var så personligt engagerat utan också för att 

resten av talet var sånt som vi så att säga vet att hon brukar säga och som centern står för och 

som de har presenterat tidigare idag. Men det var och hon försökte ju också göra det till att 

tydligt markera att det här är liksom inte ett invandringsproblem, det handlar inte om religion 

utan det handlar om kvinnoförtryck och en fruktansvärd tradition och så. 

 

HG: Men ingen politisk risk att ta upp detta ämne, Helly Klein? 

 

HK: ä ja inte politisk risk det är klart att det hon pekar på är naturligtvis oerhört upprörande 

samtidigt efter den här oerhört långa känsloutfall om detta så hamnar hon ändå i att 

könsstympning e förbjudet i svensk lag. Ja, men jag menar vad är det politiska svaret då, 

alltså vad låg under i detta? Jo alltså man för det sociala utanförskapet till en kulturfråga, jag 

tycker alltid att det finns en grumlighet i det som är lite farlig men det hindrar ju inte att det 

hon pekar på är ett rejält och viktigt problem men hon väljer att ta utanförskapsfrågorna i den 

här frågan och det säger nog nånting tror jag. 

 

HG: Hörni, några minuter kvar av ekots direktsändning härifrån Almedalen där vi analyserar 

och kommenterar om Annie Lööf, vi kan väl bara blicka framåt lite kort, imorgon bitti, i 

morgon är det socialdemokraternas dag, Stefan Löfven kommer att intervjuas här i p1 morgon 

och sen så kommer han att hålla sitt stora tal här på Almedalens scen och vi kommer att 

kommentera det. Tomas Ramberg, hur viktigt är talet för Stefan Löfven imorgon? 

 

TR: Om jag ska vara lite tråkig så är det väl egentligen inga av talen jätteviktiga i år… 

 

(Skratt och mummel i bakgrunden) 

 

HG: Inte? 

 

TR: Nä för att… 
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HG: För att det är ett mellanårsår, ja fast…då kan man… 

 

TR: det är inte valår och så fast det är klart nu kan man nu ska vi ta det här på allvar eftersom 

det är ju ändå de här som styr vårt land.  

 

HG: Men då kan man ju ta chansen säger ju alla, det är då man kan sticka ut när det inte är så 

mycket som står på spel? 

 

TR: Ja men alla har ju sina målsättningar och Stefan Löfven har ju på sistone kan han ju visa 

på en del meriter, han har ju uppgörelserna, det blev en plats i fans säkerhetsråd eh han fick 

som han ville om brunkolet, men inga av dem där är riktigt sånt som folk, eller ja 

säkerhetsrådet är kanske sånt som alla känner att det här måste vi nog applådera det är ju vi i 

sverige och vårt lag och så, men i övrigt så är det ju inte sånt där som är helt okomplicerat och 

bara ger politiska pluspoäng utan det finns ju också massa kritiska sidor av det dära. Och 

bilden riskerar ju att bli att det här är en person som uppskattar själva uppgörandet mer än 

innehållet i uppgörelserna. Han ser som en framgång i sig i att göra uppgörelser men inte den 

där som brinner framför och försvarar de konkreta politiska värderingarna som dem här 

uppgörelserna uttrycker och det är kanske nått som Stefan Löfven skulle behöva visa i sitt tal 

imorgon då.  

 

HG: Vi är inne på morgondagen då alltså Helly Klein vad hur går dina tankar om att höra 

Stefan Löfven på scenen imorgon? 

 

HK: Ja alltså i den här tiden av oerhört bekymmersam utveckling i hela Europa där man 

ibland kan bli nattsvart med en fascism som går fram och nationalism som går fram och eu 

projekt som faller sönder så skulle jag önska att han gör en Anna lind. För en av Anna linds 

absolut bästa tal här i Almedalen var ett brinnande europatal utifrån den sociala dimensionen 

utifrån hur vi ska få ihop ett samhälle igen i Europa som inte bygger på krig utan på fred och 

det skulle jag önska att han ägnade almedalstalet åt imorgon.  

 

HG: Han kanske gör som jan Björklund som tydligen skrev om hela sitt tal efter Brexit. Han 

kanske har funderat i samma termer.  
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HK: Jag hoppas dock att han kanske hamnar i andra slutsatser möjligen. 

 

HG: Eh Patrick Oxanen, tankar inför morgondagen? 

 

PO: Nä men jag hakar väl litegrann på det som Helly Klein säger och så lägger jag till nånting 

som kanske får får stickorna att ryka så här sista minuten. Men han gör ju en insats för freden 

han är ju på toppmötet i Warszawa, för första gången har Sverige och Finland inbjudna som 

närstående partnerländer. Bidrar till stabilitet i östersjöområdet. Det förväntar jag mig att han 

kommer att beröra i någon form.  

 

HK: Dream on haha. 

 

PO: jag visste att det skulle hända nånting här.  

 

(Skratt i bakgrund) 

 

HG: A Maggie Strömberg, eh politisk reporter på ekot, vad kommer du att lyssna på 

imorgon? 

 

MS: dem, socialdemokraterna ska ju ha ett antal seminarium imorgon och det är ju ungefär 

som Tomas Ramberg sa innan att man applicerar sin egen, man använder liksom den samling 

eller situation som finns för att lyfta fram sin egen lösning så dem kommer ju också prata om 

integration eller migration men det kommer ju bara handlar om den svenska modellen och det 

är det som är rubrik på allting.  

 

HG: nu ska vi strax sluta härifrån Almedalen och vi ser Tomas Ramberg den där gamla 

bekanta nej till atom…eller vad står det? 

 

Någon säger: Atomkraften nej tack… 

 

HG: Precis atomkraften nej tack, den har kommit fram nu i Almedalen den kväll när Annie 

Lööf, det är trots allt centerns dag, det är Annie Lööf som har talat och vi ska avsluta härifrån. 

Vad kommer tidningsrubriken var imorgon, Tomas Ramberg? 
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TR: Jag skulle tro att det kommer att handla, nu är inte jag tidningsman, men jag skulle tro att 

det här blir det viktigaste för henne i förhandlingen med alliansen, frågorna om det hon kallar 

enkla jobb. 

 

HG: Okej, lotta Karlsmark producerade denna sändning direkt från Almedalen vi säger tack 

och godkväll härifrån.  

 

Socialdemokraterna 
Sändes 5/7-2016 (Sveriges Radio 2016c). Radioprogrammet pågick i 60 min. De politiska 

kommentatorerna började prata 39.12 minuter in i sändningen. Moderator var Helena Groll. 

Journalister som medverkade var Fredrik Furtenbach, politisk kommentator Ekot; 

Heide Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs dagblad 

(oberoende liberal); Lisa Pelling, Dagens Arena (oberoende progressiv); Maggie Strömberg, 

Ekots inrikespolitiska reporter. 

 

HG: ja där avslutade Stefan Löfven sitt tal här på scenen i Almedalen vi hör applåderna klinga 

ut nu och det är dags för analyser och reaktioner här på Sveriges radios scen där publiken 

också sitter och lyssnar. Eeh en första reaktion Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk 

kommentator på Ekot. Vad var det här för tal? 

 

FF: Ja det var väl Stefan Löfven i ganska god form och så var det en del på temat S – alltså 

den svenska modellen och samhällsbygge mot skattesänkningar.  

 

HG: Mmm. Heidi Avellan du har också lyssnat på talet du är politiskt chefredaktör på 

Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad, oberoende liberal är den och en första liten analys av 

dig reaktion vad var det för tal? 

 

HA: jag kan bara hålla med om att det var han var i toppform han var på gott humör han 

lyckades ta sig över den här tråknivån där han ofta vill fastna. Han talade om ämnen han 

tyckte mycket om och så sa han en den bra saken som han brukar säga att blockpolitiken ska 

skrotas, det uppskattar jag lika mycket varje gång, det händer aldrig.  
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HG: Lisa Pelling välkommen du också, du kom rusande här från parken här på andra sidan 

gatan. Dagens arena, progressiv webbtidning. Ja eh en första kort reaktion på talet, vad var det 

för tal? 

 

LP: Nä men jag håller med Heidi det var väldigt god stämning och det kände som att han ofta 

placerade sig på hemmaarenan pratade om frågor som ligger honom väldigt närmst om hjärtat 

och var med stort och stigande engagemang i talet. Och så uppskattar jag också väldigt 

mycket att det var tydliga konfliktlinjer jag tror det var fyra eller fem gånger han nämner i 

talet att man ställer samhällsbygge mot de borgliga skattesänkningarna. Så en väldigt tydlig 

ehm konfliktlinje och ett tal av tillförsikt, tycker jag att vi har saknat efter den här mörka 

hösten efter det trevande första halvåret var det nu jag tror på Sverige mycket optimism i talet, 

kändes bra.  

 

HG: Maggie Strömberg, studio etts politiska reporter, den här almedalsveckan om vi skulle 

sammanfatta, vad var det vi fick för nyheter i Stefan Löfven tal? 

 

MS: han berättade ju om det som han har pratat om här tidigare idag som är ett antal olika 

detaljer kan man säga reform, små reform punkter, eh förslag som ska hjälpa integrationen på 

olika sätt. Han prata om utanförskapsområdena, och det det är lite olika förslag det är bland 

annat satsningar på arbetslöshet, utlandsfödda kvinnor det är satsningar på skolan lite annat.  

 

HG: mm och andra ämnen då eller var det här helt dominerande? 

 

MS: nej verkligen inte han pratade ju om mycket om Eu men det var ju till exempel men inte 

så mycket andra nyheter men det som var intressant tycker jag är att han var ganska 

konfrontativ. Man skulle kunna tänka sig efter den här lite tuffa regeringsperioden att man 

skulle vara mer defensiv men han gick ju till attack mot både Jimmie Åkesson och nättroll 

och alliansen och…. 

 

HG: innan talet så såg vi polishundar som nosade under Sveriges radios barack som ligger 

alldeles intill eh eh scenen här i Almedalen. Det märktes att det var statsministern som höll tal 

eller?  

 



 87 

MS: jag har faktiskt aldrig varit med om så hög säkerhet tidigare i Almedalen. Det var också 

journalisterna fick stå i en liten fålla nu det brukar man inte behöva för att kunna ställa frågor 

till statsministern efter talet. Hela dan har man sett väldigt mycket poliser även 

presskonferensen var hårt reglerad och man såg mycket Säpo vakter med gömda pistoler 

under t-shirten i civilklädda som stod i publik och bland journalister och så där så det har varit 

väldigt hög säkerhet och det har talats om at det skulle komma nån aktion från miljöaktivister 

som är arga över den där brunkolen som vattenfall nu fått tillåtelse att sälja. Det har varit nått 

sånt runt om här i dag har jag förstått… 

 

HG: ja jag såg faktiskt… 

 

MS: men ingenting som man märkte under talet. 

 

HG: säger Maggie Strömberg, Fredrik Furtenbach integrationen då den här satsningen hur 

stor e den? 

 

FF: ja den, räknar man i pengar är den ju ganska liten, handlar om 110 miljoner nästa år det är 

ju inte jättemycket i statsbudget sammanhang, väldigt mycket av det handlar egentligen om 

samarbete mellan myndigheter och det finns en tanke finns ju här om att man ska eh 

kommunerna ska tillsammans med delegation ta fram saker man vill göra mot segregationen 

det administrativa finns ett litet stöd för här men de projekten som kommunerna säkert 

kommer vilja ha det finns det inga pengar till. Så att möjligen kan man ju tycka att det här när 

man först ser en sån här satsning så ser det mycket mer omfattande ut än det egentligen är sen 

när man tittar lite närmare.  

 

43.58 

 

HG: det fanns också skärpta straff med i talet här, förslag om det, vad handlar det om? 

 

FF: Ja, där så det ska utredas då så då kanske vi får se om två år eller så. Men det som 

regeringen har pratat om innan e till exempel ja dels så kan man göra någt enkelt som att 

skärpa en straffsats men man har också tittat på om man kan hemlighålla adresser och 

personuppgifter och så där för uttryckningspersonal så ingen ska kunna missbruka dem och 

man har också talat om att man också skulle varna utryckningspersonal när man är på väg till 
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någon som har larmat och som kan vara farlig genom något system om flaggor i datorn eller 

sådär va så det är sånt man kommer att titta på nu. 

 

HG: Hedie Avellan, den här integrationssatsningen då, varför har socialdemokraterna lagt så 

mycket krut på den under dagen och låtit allt fokus ligga där tro? 

 

HG: Därför att det är ett helt avgörande samhällsproblem alltså det är helt avgörande att 

lyckas bryta segregation vilket e de sätt statsministern valt att tala om det hela. Man skulle ju 

också kunna säga att integrationen är kanske vår viktigaste framtidsfråga. Så han är ju han har 

ringat in det rätta problemet, problembeskrivningen har jag inga invändningar mot, det e så 

här det ser ut han har kunnat han har kunnat se det handlar om kvinnor i förorten som måste 

kunna jobba, det handlar om blåljuspersonal som måste kunna rycka ut, det var inte så mycket 

om jobben jobben som här det brukar vara annars men jobben jobben är ju för visso viktiga, 

det är skolan, alla problem blev korrekt beskrivna och det är ju fantastiskt att man säger det 

här e problemen men jag måste säga att jag förstår inte riktigt lösningarna. Det är pengar som 

redan har aviserats innan som ska användas men det verkade mest såhär som att vi bör 

samarbete för jämlikhet och riktigt som ett sånt här besked i Almedalen känns inte det så e det 

är lite samma som med eu som den andra en annan viktig fråga i hans tal eh också angelägen 

att ringa in också mycket mycket viktig. Men då tog han upp det här gamla ett jämlikt eu som 

ju känns otroligt främmande idag när EU krackelerar håller på att falla sönder då dammar vi 

av den gamla drömmen om ett jämlikt eu utan att ha en modell för hur det ska hända utan att 

ha en modell för hur det ska fungera i  en konkretion.  

 

HG: Lisa Pelling hörde du några lösningar, konkreta lösningar när det gäller 

integrationsfrågan när det gäller…. 

 

 

LP: nej det var väl den delen av talet som jag också tyckte var minst övertygande jag tänker 

att när man lyfter upp segregation så är det viktigt att man behåller balansen från att peka på 

problem och att enbart se problem och det finns en tendens att de alla andra partier pratar om 

att brottslighet är nånting som händer i segregerade förorter jag då blir det till nån slags 

sanning vi vet ju att det finns brottslighet överallt i samhället det finns på många andra ställen 

och det som är viktigast för att lyfta de här områdena är ju att lyfta människorna som bor där 

och det handlar om att ge dem möjligheter till jobb och vettiga skolor. Det är inte ett 
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geografiskt problem utan ett problem som handlar om ojämlikhet och det blir problematiskt 

om man sätter likhetstecken mellan kamp mot ojämlikhet med kamp mot segregation i 

betydelsen segregerade bostadsområden. Det finns en viss dynamik och jag uppskattar väldigt 

mycket att han i talet också tog upp kampen mot den organiserade brottsligheten, 

gängledarna, det är ett gigantiskt problem som man verkligen måste göra insatser mot. 

 

HG: Vi ska faktiskt höra en gäst nu som var med i studio ett tidigare i eftermiddag som talade 

om det här ämnet, hon heter Katarina Kurgali och jobbar på fryshuset i Stockholm, hon bor 

just i husby och just husby refererade Stefan Löfven väldigt mycket till och hon reagerade 

också lite grann som ni på det här förslaget om mer satsning på integration. Vi kan lyssna på 

henne.  

 

Inspelat börjar:  

 

KK: ja jag kan ju tycka en massa eh jag kan börja med att jag läste lite av dem här förslagen 

ehm och ehm till en början lät det liksom a men drömmen det vi alla vill vi vill liksom ha mera 

ungdomsledare vi vill liksom att skolor ska få bättre stöd det är liksom det vi vill och det lät 

jättebra. Sen en andra tanke att det låter lite oklart det är vissa punkter där det är ah okej 

men vad menas med det här liksom och vad innebär det här egentligen.  

 

M: som till exempel, vad är det du tycker är oklart? 

 

KK: eh ah ehm vi tar ett exempel då, det största är få polisens myndighetssamverkan, jag 

minns inte exakt formuleringen, i utsatta områden tror jag det var nått sånt där, ah men 

samverkar inte polisen redan med myndigheterna eller vad är det liksom som händer. Jag kan 

tänka, vi Lugna gator, vi håller utbildningen och vi försöker liksom inkludera polisen i alla 

våra utbildningar, ehm vi försöker ju liksom ha myndigheterna med i vår utbildningar. 

 

M: är det som att politiker inte riktigt har koll på vad som egentligen händer och vad som 

behövs ute i de här utsatta områdena? 

 

KK: det känner jag absolut, eh definitivt, jag tycker att det är jättesvårt att relatera till hur vi 

bor hur vi har det vad är det som händer utanför vår dörr när man liksom iakttar från så 

långt ifrån det tycker jag absolut. 
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HG: Sa Katarina Kogali som alltså var med i Studio ett tidigare i eftermiddags, hon jobbar på 

fryshuset i Stockholm och bor i husby. Fredrik Furtenbach varför är det så svårt för 

politikerna att va i takt med dem som bor i de här områdena och jobbar med de här frågorna?  

 

FF: Ja, det är väl en bra fråga nä men jag tänker att det här programmet är väl egentligen så 

där att vi att man normalt sett skulle studsa så där mycket över innehållet utan det är kanske 

snarare det att i sammanhanget får man kanske känslan av att det ska vara något väldigt stort, 

och när det sen då visar sig handla om ganska litet mest om myndighetssamverkan kan jag ju 

liksom kännas som en pyspunka.  

 

HG: Mm.. Heidi Avellan vad tänker du när du hör den här rösten från husby? 

 

HA: Nä jag fäster mig vid en detalj, detaljer är inte min bästa sida men jag börjar tänka på att 

när han försökte visa nån slags lokalkännedom genom att berätta vilka personer som hade 

kommit från och börjar med Zlatan och placerar hon om i den svåraste delen av Malmö, 

Herrgården, där Zlatan faktiskt inte växte upp, det ehm man kan ju säga att sånna detaljer det 

kan gå fel ibland det är bara det att det blir en symbol aint got the clue, jag har ingen aning om 

vad jag talar om men nån har skrivit några rader som jag kan använda som illustration här, det 

är faktiskt mer illa än det kan verka till förstående.  

 

HG: Lisa Pelling det var ju Stefan Löfven hade ju många referenser han talade om vad olika 

personer kom från han pratade om Laleh han refererade till PG Harvey han citerade jon don 

ingen människa är en ö, vem var, vem tänkte han sig som mottagare av talet? 

 

LP: jaha jag tänker att han tänker på dem som står i publiken det var ju tjockt med folk det var 

ju verkligen jättemycket folk som kom och lyssnade på talet nu jag tänker att dem 

referenserna funkade bra framförallt var det ju väldigt tydlig bild av alliansledarnas besök i 

husby, den här bilden som vi ju alla sett när dem fyra alliansledarna omgivna av livvakter som 

paraderar på en tom gata medans och inte en chans för människor som bor i husby att prata 

med dem att träffa dem som om det ar en krigszon som de besökte. Väldigt föraktfullt för dem 

människorna som bor i husby som verkar för dem för sin ort, så det var effektfullt tycker jag 

att han kontrasterade emot den här politiken. Men sen håller jag också med om att det var 
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vackra rader i talet men det är lite svårare att se hur de här åtgärderna verkligen ska kunna 

vända den här utvecklingen.  

 

HG: Maggie Strömberg, du vill in. 

 

MS: jo jag tänkte just på dem här referenserna det har han gjort tidigare också i 

partiledardebatterna så har han refererat till sist var det väl Linn Manuel Miranda som e en 

amerikansk liksom ganska trendig skådis, och det, det är jättespännande att han hela tiden 

droppar dem här för han känns ju inte som den gamla metalledaren som typen som ska ha 

dem här populärkulturella referenserna.  

 

FF: men han har ju talskrivare… 

 

MS: så är det ju, som är unga också. 

 

HA: och han är ju den gamla metalledaren det är ju när han talar om innovationer om 

fantastiska upptäckter om företagen om det svenska näringslivet som han verkligen verkligen 

blommar, inte när han droppar de här referenserna som man undrar om han har riktigt koll på 

vilka de var. Om vi ska tala om det fanns nån elefant i rummet, nånting som Löfven inte 

berörde, undvek, Lisa Pelling, var det nått du tänkte på? 

 

(53.00) 

 

LP: Han han nämnde ju migrationspolitiken väldigt översiktligt väldigt snabbt det är väl klart 

att han hade kunnat prata mer om det men där är han tyvärr i gott sällskap de andra ledarna 

har också skickligt undvikit att prata om dem konsekvenser som kommer av den nya tillfälliga 

lagen nu när alla får tillfälliga tillstånd och när över hälften av de som får skydd i Sverige inte 

längre kommer att få återförenas med sin familj det kommer att få dramatiska konsekvenser 

inte minst i de här områdena där ens klasskompisar kompisar i fotbollsklubben i grannskapet 

kommer att få beskedet att du kommer inte få träffa din mamma dina barn får inte komma hit 

du kommer inte att få ett tillstånd som räcker längre än de närmaste 13 månaderna sen tar 

helvetet vid igen så att det var inte en stor del av talet. 

 

HG: Heidi Avellan hur var det, samma ämne som du tänkte på var inte inte nämndes. 
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HA: Jag tänker på att det inte nämndes och det andra som jag redan sa, alltså detta med att ta 

upp eu brexit är naturligtvis väldigt angeläget just nu men då blir det apart att han inte talar 

om själva problemet och det som ändå hade legat väl i hans tal alltså att tala mer om 

populismen och främlingsfientligheten och nationalismen och inte täcka över alltihop med en 

dröm om jämlikhet. 

 

HG: men varför tror du att han inte för det borde väl inte va så kontroversiellt för honom att 

ge, han har ju vatt väldigt tydlig i sitt ställningstagande mot brexit. 

 

HA: Ah jag kan ju inte kanske säga varför han tänkte såhär jag kan gissa att han hade bara 

valt att hålla nånting att ha en positiv stämning och han hade ju som genomgående tema detta 

jämlikhet från eu till herrgården till husby eh det hade förstärkt den dramaturgiska tråden att 

tala om det på ett annat sätt men ibland är ju verkligheten inte en dramaturgisk tråd utan just 

verklighet.  

 

HG: Fredrik Furtenbach. 

 

FF: jo men jag tänkte på det här att den här eu delen på det sättet också att om man kraftigt 

förenklar de politiska ledare i omvärlden reagerat då på brexit då har ju vissa tyckt att det är 

nånting fel med eu och andra att det var något fel med omröstningen Stefan Löfven lägger sig 

ju å sossarna lägger sig ju nu åt en viss eu kritik det får var nog med att ställa löntagare mot 

löntagare i Europa om vi ska ha ett eu för folket. Så att de har ju ändå valt att tolka det på det 

sättet då att det finns ett folkligt missnöje som man måste lyssna på delvis på att även om det 

finns ett starkt stöd för eu i Sverige så ligger socialdemokraterna ganska långt ner om man 

jämför med de andra partierna ligger i alla fall på den nedre delen när det gäller eu stödet. 

 

HG: Han har sina egna partiledare och tänka på där? 

 

FF: han har ju många partimedlemmar som inte är särskilt förtjusta i EU som gör sin tolkning 

av det som har hänt.  

 

HG: (Hör inte vad säger) förlåt Lisa Pelling… 
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LP: Jag skulle säga att han han gjorde referenser till sin bakgrund som svetsare och att sin 

bakgrund från ådalen och det är figurer och teman som vi känner igen men jag tycker den 

starkaste delen av talet var ändå detta den ständiga referensen till samhällsbygge att göra det 

tillsammans det känns också som de är ett sätt att beskriva samhällsutmaning som man måste 

göra som han bottnar väldigt tryggt i som känns väldigt tydligt som en hemmaplan och 

ovanpå det den här tillförsikten som jag tycker att man inte hört tidigare som ju också är ett 

signum för ett parti som tror på framsteg som ett progressivt som jag tycker blev väldigt 

tydligt och var en väldigt övertygande del av talet. 

 

HG: Ehm ni verkar alla tycka att det var en Stefan Löfven på gott humör. Vad har han för 

anledning att vara på gott humör Lisa Pelling? 

 

LP: jo men jag tror att det som Heidi välkomnar att han har gjort 15 blocköverskridande 

överenskommelser det är nånting som den fackliga förhandlingsledaren mannen gillar och är 

stolt över jag tror också att han har insett att utstråla framtidsoptimism också skapar en hel del 

framtidsoptimism.  

 

HG: Vad säger du Heidi Avellan? 

 

HA: jag tror att han börjar bli lite mer bekväm i rollen. Stefan Löfven har alltid framstått som 

otroligt trång kostym eller skoskav när han står framför väldigt många människor han har inte 

tyckt att det roligaste som finns. Antingen tycker han faktiskt att det har blivit roligare med 

tiden när han ser att det inte är farligt eller så är han bara väldigt vältränad inför det här. Sen 

måste vi ju säga att alltså stå i Almedalen när det är så mycket människor och det är solsken 

och han kanske också ska ha semester så småningom alltså det är lätt att vara på lite bättre 

humör här än i en riksdagsdebatt.  

 

HG: Fredrik Furtenbach.  

 

(57.38) 

 

FF: ja men jag tänker att tex den här energiuppgörelsen gör att socialdemokraterna har 

litegrann kunnat reparera den här bilden av en regering som snubblar sig fram. Så att det har 

ju hänt ändå blivit en del uppgörelser om man summerar.  
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LP: Säkerhetsrådskandidaturen är ju verkligen en fjäder i hatten. Tänk att Sverige blev invald 

i FN:s säkerhetsråd för att FN älskande arbetarrörelse är det fantastiskt.  

 

HG: Mm. Fredrik Furtenbach om vi bara ska titta lite framåt i dag var det 

socialdemokraternas dag imorgon är det kristdemokraterna. Kommer vi att få höra om 

integration då också tro? 

 

FF: Ja det tror jag säkert eftersom det är ett av dem ämnen som de nya kristdemokraterna 

under Ebba Busch Thor har prioriterat. Invandring, lag och ordning och försvar men ibland 

lite sagt att nja vi kanske ska tillbaka till familj och vård, vi får se. Men jag tror att det 

kommer upp säkert. Vad säger du Heidi Avellan, vad kommer vi få höra vad kommer bli 

morgondagens tema här i Almedalen.  

 

HA: eh jag håller med Fredrik där men jag tror att det också kommer att handla om EU och 

dem röda korten som KD lyft fram en möjlighet för olika rytmer som ett sätt att lösa krisen 

inom EU efter brexit.  

 

HG: Lisa Pelling?  

 

LP: Jag skulle tro att hon lanserar sin variant av Annie Lööfs långa inlägg om könsstympning 

som för övrigt följdes inte alls av några konkreta förslag om hur man ska komma åtgärda den 

fruktansvärda eh sedvänja, sen tror jag också att hon många gånger kommer att apostrofera 

Stefan Löfven och peka ut hon kommer att ha ett väldigt konfrontativt tal det har blivit något 

av hennes signum tyvärr. Ehm men jag tror nog att den här samarbetsinställningen som 

snarare går hem. 

 

HG: säger Lisa Pelling. Tack för att du kom hit från dagens arena, progressiv webbtidning 

tack också Heidi Avellan som är politisk chefredaktör på oberoende liberala sydsvenska och 

Helsingborgs dagblad, Fredrik Furtenbach ekots inrikespolitiske kommentator och Maggie 

Strömberg som är studio etts politiske reporter den här almedalsveckan. Ebba Busch Thor 

alltså eh kristdemokraternas dag imorgon och Ebba Busch Thor intervjuas här på scenen 

Sveriges radios scen i Almedalen start klockan åtta och femton det finns frukost kom dit och 

lyssna eller lyssna vid radioapparaterna.  
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Kristdemokraterna 
Programmet sänds den 6/7-2016 (Sveriges Radio 2016d). Radioprogrammet pågick i 60 min. 

De politiska kommentatorerna började prata 34.25 minuter in i sändningen efter partiledarens 

tal. Moderator var Helena Groll (HG). Journalister som medverkade var: Tomas Ramberg 

(TR), politiskt kommentator vid Ekot; Maggie Strömberg (MS), Ekots inrikespolitiska 

reporter; Karin Pettersson (KP), politiskt chefredaktör Aftonbladet (obundet 

socialdemokratisk); Elisabeth Sandlund (ES) opinionsredaktör på den kristna dagstidningen 

Dagen. 

 

HB: Ja där avslutar alltså Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas partiledare sitt tal här i 

Almedalen. Det här är Ekot i P1, vi sänder alltså direkt, Helena Groll heter jag och vi ska nu 

kommentera och analysera det här talet lite grann som vi lyssnat till. Många gäster har 

kommit hit Tomas Ramberg, Ekots inrikespolitiske kommentator finns förstår här. Tomas 

dina första intryck.  

 

TR: Ja inledningen var ju mäktig här med ”Sverige Sverige älskade land” framför den här 

stora flaggan, jag räknade till, alltså det var ju ett väldigt, fanns väldigt många konservativa 

markörer i det här talet. Jag skrev upp hemlandet, hembygden, kultur, tradition, tillhörighet, 

trygghet, våra värderingar och sedvänjor, dygder, flit och tålamod. Det är allt sånt som ryms i 

ett konservativt budskap, jag tror att det var ett av de mer konservativa talen som har hållits i 

Almedalen genom åren.  

 

HG: Mm förra året då var hon ju rätt tuff och gick ut rätt hårt hennes framtoning idag vad 

skilde tyckte du? 

 

TR: Ja, alltså jag tyckte att hon gick ett steg till i det här avseendet som jag pratar om nu, att 

vara värdekonservativ och nationalist. Sen så tog hon inte, hon anspelade lite på de saker som 

väckte uppseende förra året till exempel den här mer militaristiska synen då med att man 

skulle bomba i Syrien och så, det nämnde hon ju men hon la mer in det i ett sammanhang när 

hon förklarade ideologiskt, hon har en slags omvänd Pippi Långstrump doktrin som säger att 

för att vara snäll måste man också kunna använda militärt våld och i det sammanhanget 

bakade hon också in att hon vill ha fler poliser och saker som, det var ett sätt att liksom 
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förklara varför är vi KD faktiskt för att man tar till våld och repression i vissa lägen jo det är 

för att samhället ska vara snällt.  

 

HG: ett väldigt konservativt tal tycker Tomas Ramberg, här finns också Karin Pettersson, 

politisk chefredaktör på oberoende socialdemokratiska aftonbladet och här har vi också 

Elisabeth Sandlund opinionsredaktör på kristna dagstidningen Dagen, välkomna båda två ni 

också. Och vi börjar med dig Karin Petterson, vad är ditt intryck, ett av de mer konservativa 

talen som har hållits här i Almedalen säger Tomas Ramberg. 

 

KP: Kanske inte har varit lika många år i Almedalen men det är absolut ett av de mer 

konservativa tal som jag har hört i Almedalen jag har ändå varit här i 15 år, men jag tycker 

ändå att det var ganska likt det som hölls förra året, eh, det fanns kvar de här spåren, kritiken 

mot identitetspolitiken, det nationalistiska stråket, och den här ganska hårdföra retoriken. Jag 

tycker den nya är ju att hon försöker ju ändå komplettera det tycker jag tydligare med, fast det 

fanns mer lite grann men inte fullt ut, men det skulle ändå vara mer satsningar på sjukvården, 

äldreboendegaranti, så att hon försöker liksom balansera det här tidigare enbart konservativa 

värdeprojektet med satsningar på vård och omsorg och det är väl ett svar på den här kritiken 

kan man gissa inifrån partiet. 

 

(37:51) 

 

HG: Lite av de mer traditionella frågorna de mjuka frågorna, som jag brukar säga.  

 

KP: Ja för det har ju inte gått så bra så att säga, det projektet som lanserades då i Almedalen 

förra året med den här, det har ju inte gett någon utdelning i opinionen och då får man försöka 

på ett annat spår samtidigt kanske. 

 

HG: ES tidningen dagen vad är ditt intryck? 

 

ES: Ja men jag håller ju med om väldigt nationalistiskt väldigt mycket Sverige, fosterland, 

förvånansvärt mycket kan jag tycka. Å andra sidan tycker jag att Stefan Löven var påfallande 

nationalistisk när han höll sitt tal igår så det är kanske en strömning som går genom 

Almedalen vi får väl se fortsättningen. Men det fanns också mer, om jag jämförde med förra 

årets tal, så fanns det, var Ebba mjukare, det var mer värderingsbaserat, förra året så framstod 
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hon ju verkligen som någon slags järnlady. Och nu var det på många sätt en mer mänsklig 

framtoning som partiledare och det tror jag är bra för henne, just i det läget som partiet 

befinner sig nu men men att det fanns mer uttryck för dem klassiska KD områdena som vård 

omsorg familjen, hon slutade ju väldigt tydligt med familjen, vikten av att växa upp i en trygg 

familj och att det betyder inte bara för barnen utan för hela samhället och så, och det där 

tilltalar naturligtvis en hel del av de KD så kallade kärnväljarna att det lyfts fram på det här 

viset. Det är också intressant att markera, notera att de starkaste applåderna fick hon när hon 

talade om att mänskliga rättigheter gäller alla och så räknade hon upp kristna i Damaskus, 

HBTQ personer i Orlando och så fortsatte hon och så och då var ju applåderna som längst och 

starkast. Och det är, kan man väl egentligen säga, en självklarhet, det är… hade hon sagt 

något annat pekat ut någon grupp där det inte skulle gälla det hade ju varit en sensation men 

det är rätt intressant att något, jag hörde någon som stod bredvid mig som sa att det där var väl 

en billig poäng. Jag säger inte att det var en billig poäng för det är viktigt att det sägs men det 

är ju inte något som är uppseendeväckande att man står och säger att människor har samma 

rättigheter och samma värde oavsett läggning.  

 

HG: Men det var lite intressant just och jag vet Tomas Ramberg du var inne på det här också, 

längsta applåden kom just i det avsnittet.  

 

TR: Ja men det var ju väldigt smart pedagogik om man nu ska vara lite mer krass nu att lägga 

ihop då, för hon har ju fått kritik för det här med Pride paraden, att hon ska vara med där, att 

lägga ihop då homosexuella, förtryck av homosexuella med få andra frågor där KD 

kärnväljare tycker att det är väldigt viktigt att hålla borta förtrycket, alltså antisemitism, och 

förtryck av kristna. Så att när hon slår ihop dem så vet hon ju att hon får väldigt många 

applåder samtidigt av lite olika motiv.  

 

ES: Ingen kan säga emot helt enkelt på den punkten. 

 

HG: Karin Petterson, hon har ju sagt också att hon ska gå i Pride-tåget i år.  

 

KP: Ja och jag kan inte tolka det på något annat sätt än, hon talade ju om allmängiltiga 

mänskliga värden och rättigheter, men hon hade ju ett ganska långt stycke där hon talade just 

om sina egna personliga reaktioner på just det här dådet i Orlando, och jag kan inte tolka det 

på något annat sätt än att hon ville göra en markering också internt i sitt parti kring de här 
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frågorna och att markera ett generationsskifte och att hon står för något nytt och att hon vill va 

väldigt tydlig. Och det tycker jag är positivt utifrån mina utgångspunkter så klart. 

 

HG: Maggie Strömberg, Ekots inrikespolitiska reporter, finns också här, om vi lyssnar lite 

efter nyheter, kom Ebba Busch Thor med några nyheter i talet? 

 

MS: Hon, (harkling) förlåt, hon talade ju en del om de förslag som hon har presenterat här 

under dagen som den på integrationsområdet handlar bland annat om språkinlärning 

samhällsorientering att det ska vara obligatoriskt för nyanlända flyktingar också att man ska 

stå till arbetsmarknadens förfogande som asylsökande för rätt till sin dagersättning, men hon 

det var ett ganska kort parti i hennes tal, hon tog inte ens upp alla de förslag som hon har tagit 

upp under dagen, däremot har ju den stora diskussionen här i Almedalen idag har ju rört den 

här splittringen i partiet. Eh, och då, det pratade hon ju ganska mycket om, hon sa rakt ut att ja 

jag har ju pratat om problem som vi ju tidigare inte har pratat om och det beror på vår samtid. 

Det är därför jag måste ta de här hårda ämnena på bekostnad av de mjuka. Så där la hon 

mycket tid.  

 

HG: Får vi någon indikation om vilken väg hon tänker välja, partiet tänker välja, i den här 

debatten nu om man svänger för mycket till höger eller inte, Elisabeth Sandlund? 

 

ES: Ja alltså ska man tolka det på något sätt tänker jag att det ändå är någon form av återtåg 

till mer mjuka värden, om vi kallar det för det, att man har insett att om det nånsin fanns ett 

fönster till höger om moderaterna så är det stängt nu, det är hopplöst, man måste hitta ett 

annat sätt att vinna tillbaka väljare, för det är ju det som det handlar om nu, att partiet ska 

överleva nästa riksdagsval. Och jag tycker man kan höra, det är inte klart utsagt men det finns 

väldigt mycket av det, jag tror ju att den stora frågan som har skrämt bort många från KD är 

inte pride utan är flyktingpolitiken där väldigt många är besvikna över att KD inte gått i 

brässen för en fortsatt generös flyktingpolitik. Och det var hon väldigt, alltså hon var inne på 

integrationen och det är ju bra, men hon sa ju väldigt lite om det här nya tillfälliga lagen då 

som klubbades igenom, hon har ju, hon berörde överhuvudtaget inte det temat alls. Och där 

tror jag, där finns en väldigt öm punkt för KD och den måste de förr eller senare hantera.  

 

HG: Karin Pettersson, Aftonbladet. 
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KP: Ja undrar om inte ES önsketänker här lite jag tycker, jag håller ju med dig om din analys 

såklart att det finns inget utrymme till höger om moderaterna och hela den politiska samtalet 

har förflyttat sig i konservativ riktning och det drabbar nu KD de är ju inte ensamma på den 

scenen. Men jag tycker inte att man såg, det fanns ju de här inslagen om satsningar till vård 

och omsorg, men talet i dess helhet var ju ändå svenskhet, nationalism, hårda tag, det fanns 

ingenting om familjeåterföreningar i migrationspolitiken. Hade hon velat signalera ny riktning 

hade hon ändå, det är eftergifter ändå till den här kritiken, men det är ingen ny inriktning som 

jag ser det, eller som jag kan förstå det. 

 

ES: Men det fanns ändå en tydlig värderings bas, hon tryckte på detta med att vi befinner oss i 

en värderingskris. Jag säger att det är antydningar, jag säger inte att det är klartext.  

 

HG: Tomas Ramberg? 

 

(44.26) 

 

TR: Jag kom att tänka på 1964 när jag hörde tal, för då bildades ju Kristdemokratiskt samling 

det här partiet, och då var ju upplägget detsamma. De här är de svenska värdena, den här är 

den kristna traditionen, men dem hotas, vi riskerar nu upplösning, kritikerna kallar det ju detta 

moralpanik. Och vad måste vi göra, jo vi måste ju tillbaka till de här grundläggande värdena 

vi måste dra igång en politisk rörelse som ser till att man läser kristendom i skolan, nu är det 

istället en klassikerlista som man ska läsa i skolan som ska återupprätta de här värdena. Det 

finns liksom drag av de här upplägget här. Vi hade det här det är hotat det upplöses det vi 

måste tillbaka till det vad ska vi göra jo rösta på oss. 

 

HG: Hon sa ju just den här djupa värderingskrisen, den hotar vår frihet och hon hade ord som 

vårt tålamod vår medmänsklighet och det är ju stora ord. 

 

TR: Hon använde ordet värderingsrevansch. Det har jag inte hört förut. Vad är det?  

 

HG: Ja vad säger ni? 

 

(någon) ett nytt ord. 
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HG: Vad handlar det om, värderingsrevansch? 

 

ES: Vill man vara positiv och optimistiskt handlar det ju om en politik som faktiskt grundar 

sig på värderingar där man vågar stå för de värderingarna och bygger sin politik utifrån det. 

Att värderingar på det viset får en revansch. Jag är inte säker på att det var det hon menade det 

är nog ett nyskapat ord. Årets nyskapade ord.  

 

KP: Kommer ju alltid ett nytt ord i Almedalen och det här var väl det men jag vet inte alls om 

det var ett bra ord men det jag tror väl ändå, alltså ska jag, skulle hon ha klätt det här i politik 

på något effektivt sätt så tror jag ändå att hon hade behövt måla upp och signalera en ny 

riktning som Elisabeth var inne på. Jag tror ju att det i svensk politik skulle finnas ett 

utrymme för att tala om ehm till exempel kvinnors…om ensamhet om kvinnors utsatthet om 

svåra villkor för äldre i äldreomsorgen. De här frågorna där kristdemokraterna traditionellt har 

varit väldigt starka och stått på något sätt på den lilla människans sida utifrån ett konservativt, 

konservativa utgångspunkter. Men det den vägen går hon ju verkligen faktiskt inte.  

 

HG: Maggie Strömberg hittade du några signaler av det i talet? 

 

MS: Om man letar efter kristdemokraternas nya riktning så kan man ju säga att hon pratade ju 

också väldigt mycket om EU och partiledarna som har talat hittills som har ja så var hon ju 

också konkret i sina EU förslag de var ju Björklund också men åt helt andra hållet ehm hon sa 

hon inledde det partiet med att säga jag älskar Europa. Hon sa inte jag älskar EU. Det var 

ingen EU flagga som vaggade.  

 

HG: Vi kan faktiskt påminna hur det lät när hon talade om det EU som ska reformeras: 

 

Som jag ser det finns det litegranna tre sätt att reagera på britternas beslut. För det första 

man kan bestämma sig för att jubla å populistiskt konstatera att själv är minsann bäste dräng, 

en annan, ja där har vi en anhängare av linje ett, jag ser att vi hade linje två, två tre där 

borta. En annan variant det är att man kräver mer EU eller som man brukar kalla det för ett 

socialt EU. Men bakom den här retoriken döljer sig inte sällan en vilja till mer ut av 

överstatlighet. Till EU skatter och likriktning inom EU. Sen finns det ju en tredje väg, och ni 

kan ju gissa då vad jag litegranna styr mot här i mitt tal den tredje vägen, den är att man är 

lyhörd och drar lärdom av vad som ledde fram till resultatet av britternas omröstning. Och 
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konstaterar att EU måste reformeras för framtiden. (applåder börjar) stöd för linje tre hör 

jag, vad trevligt.  

 

(48.20) 

 

HG: Så där lät det alltså , Ebba Busch Thor när hon talade om EU och hur EU ska reformeras, 

eh när vi hörde Annie Lööf, häromkvällen så pratade hon om ett mindre ett vassare ett 

stramare EU, vilken position vill Ebba Busch Thor inta här, Karin Pettersson? 

 

KP: ja men hon lägger sig ju, om man ska titta inom Alliansen, vi hörde från Jan Björklund 

första kvällen här i Almedalen , var ju verkligen ett brandtal för EU projektet och han sa vi 

måste prata mer och mer och förklara för alla varför EU är så bra, och det har vi varit dåliga 

på. Här, jag, tycker det är tydligt att Ebba Busch Thor lägger sig närmre Annie Lööf i 

retoriken och talar om ett reformerat eu och vad det nu betyder man kan inte tolka det som 

något annat än att nån slags liksom backa tillbaka och lyssna på medborgarna och reformera 

till ett smalare och vassare så det finns absolut en tydlig spricka här i mellan allianspartierna 

får man ju verkligen säga.  

 

ES: Men man kan också säga att hon anknöt till vad kristdemokraterna gick till EU val på. 

Det var ju det programmet så det är ju inte något nytt, det här är ingen ny hållning. 

 

KP: absolut 

 

ES: men en upprepning att det är det här vi står för efter…men det blir tydligt efter Brexit… 

 

HG: och hennes roll i alliansen också när det gäller den här frågan då Tomas Ramberg hur ska 

hur ser det ut i alliansen? 

 

TR: Ja där är hon ju som Karin var inne på den som går längst i att vilja göra EU mer 

mellanstatligt igen och gå emot överstatliga inslag och också den som tar upp det här med 

medlemsavgiften ska minska Eus budget mindre så, men man ska inte dramatisera de här 

skillnaderna i verklig politik för det är mer ideologiska markörer tror jag bland de svenska 

borgliga väljarna, det handlar om att vinna dem därför att hon är ju också noga med att säga 

att det är när nästa fördrag ska göras som de här frågorna blir aktuella, hon föreslår inte att 
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man nu ska börja omförhandla och göra ett nytt fördrag och så där eller brexit, och då blir det 

ju betydligt mindre radikalt, sen tycker jag man kan lägga märke till att hon inte heller i EU 

avsnittet tar upp flyktingpolitiken där alla andra svenska partiledare skäller på EU för att det 

inte genomför sina åtagande när det gäller flyktingpolitik, där nämner hon inte huvudtaget den 

frågan och det har väl att göra med att det inte riktigt går ihop med det här att göra EU mer 

mellanstatligt och få mindre inflytande över nationerna.  

 

KP: Jag tycker det är tydligt också att det är inget som hon brinner för. De andra partiledarna 

har ju lagt i början av talet och kopplat till brexit folkomröstningen. Det här kommer ganska 

långt ner det känns inte jätteengagerat hon knyter an till viktiga kristdemokratiska politiker i 

EU byggets historia osv men det här är ju inte den fråga som hon brinner för, det tycker jag är 

tydligt.  

 

HG: så vad är frågan hon brinner för om vi tittar på partiet nu de ligger under fyra procent 

spärren riskdagens minsta parti, ett parti som uppenbarligen måste kämpa för sin överlevnad, 

vad är det Ebba Busch Thor brinner för just nu, Elisabeth Sandlund? 

 

ES: oj jag säg det höll jag på att säga, jag tror att hon har framförallt brinner hon ju för att 

återinföra partiet upp över åtminstone i närheten av fyra procents spärren och ta till de 

metoder som behövs, jag hoppas att hon brinner för det som ändå KD, för deras skull, hoppas 

jag att hon brinner för det som KD har stått för, och det handlar ju väldigt mycket om mjuka 

värden och det handlar om familj, och jag har ju länge hävdat att om de ska ha en chans så ska 

de satsa på äldrefrågor. Nu nämnde hon det och det har de sagt förut det här med garanti för 

äldreboende efter 85 men det finns ju oerhört mycket mer att göra och där finns en, där tror 

jag nämligen att det finns ett fönster, som står vidöppet i svensk politik, att satsa på den 

gruppen där man redan är ganska stark, men jag vet ju inte om det är det hon verkligen 

brinner för men… 

 

HG: Karin Petterson? 

 

KP: nä men jag tyckte det var så uppenbart i talet förra året där hade hon hittat en fiende i 

identitet politiken, det här nya som hon kunde ta konflikt med och den, den, det stråket är 

liksom borta i svensk politik, det är ingen som pratar om det, det finns ingen riktigt stor 

motståndare på andra sidan, alla pratar ju om svenska värderingar som jag nämnde här, Stefan 
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Löfven gjorde det igår, fast på ett annat sätt, så att det är svårt för henne tycker jag idag för 

hon har ingen riktig, vem är hennes politiska motståndare som är stark? Jag menar några 

facebookgrupper med liksom arga vänsterfeminister det kan inte va ebt politiska motståndare, 

så jag tycker det är lite svårt att se idag vad hon brinner för.  

 

HG: Vi talade ju om det här utrymmet till höger om moderaterna, det var där hon skulle 

befinna sig, nu talar ni om att fönstret kans är stängt. Var är utrymmet, var finns utrymmet i 

svensk politik för KD? 

 

KP: Jag tror precis som ES att det borde det skulle kunna finans i, har varit ett väldigt fokus i 

svensk debatt på Sverige, männen som har gått i sverigedemokraterna hur mår dem hårda, 

ganska hård retorik, det finns ett utrymme idag för ehm kvinnors villkor, för äldre, som 

många gånger far illa, som fattigpensionärer ja, utifrån de här konservativa värderingarna. 

Men det känns inte som att det är Ebba Busch Thor. 

 

ES: Kan lägga till funktionsnedsättningar, har just fixat en LSS utredning med kristdemokrat 

som utredare. Jan Björklund var ju inne på det i sitt tal som den enda hittills, ett område som 

ju är betydligt större än man tror, att hitta några sånna att driva dem stenhårt. 

 

KP: Det nämner hon ju inte. 

 

ES: Nä det nämner hon inte.  

 

HB: Men räcker det?  

ES: Ja det är verkligen frågan. 

 

 

(53.52) 

 

TR: Ja men den inriktning som du föreslår, att bli någon slags äldre och vård parti och 

familjeparti som liksom driver dem frågorna i den borgliga väljarkåren. Det är ju den tids som 

var i alliansen då man var, ifrån andra partier hindrade en del av dem satsningar som KD 

kanske helst velat göra och så att då blir liksom  meritlistan svår att dra fram.  
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HB: Så vad ska hon göra? 

 

(Hahah) 

 

TR: jag tycker det verkar som att hon själv tänker att hon ska stå fast vid den inslagna vägen 

alltså det, hon väckte ju ganska stort uppseende förra året genom det tal  hon höll genom det 

sätt hon gjorde. Sen dess har aktionen fortsatt där dem här som försöker lägga beslag på 

samma område inom politikens väljarkår, den har ju bara fortsatt och nu måste hon ta i ännu 

mer för att väcka uppseende, men hon verkar ha bestämt sig för att ungefär som Jan 

Björklund med EU, om det är kritik mot vår EU linje kan vi väl ha ännu mer EU, om det är 

kritik mot min nya mera högerkonservativa linje för KD får jag väl spetsa till den ännu mer. 

Det är det intrycket jag får och så hoppas hon att det där ska sjunka in så småning om. 

Tålamod ska liksom ge framgång. 

 

ES: Men det är ju en kapplöpning med tiden i så fall. 

 

TR: Tänker på det som händer 2018. 

 

ES: Ja ungefär så. 

 

HB: Maggie Strömberg håller du med om det att det är en kapplöpning med tiden ett parti 

som är så pass svagt nu. 

 

MS: På den här vägen så har hon ju ändå bra draghjälp av sitt ungdomsförbund vars 

ordförande Sara Skyttedal ju drar partiet åt det här hållet väldigt mycket. I dag lanserade hon 

ju, eller hon skrev en debattartikel i Expressen där hon tyckte att man behövde reformera i 

princip avskaffa asylrätten och istället införa ett kvotflykting system. Det är ju nästa steg på 

den här migrationslinjen som ungdomsförbundet nu tar.  

 

HB: Ett godhetshycklerie tror jag hon talade om? 

 

MS: Jo precis,  
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HB: Hörrni vi har några minuter kvar, eh, det är ekot som sänder direkt i P1, vi analyserar och 

kommenterar Ebba Busch Thors tal och ja eh hur många eh varför hur kommer betyget vara i 

morgontidningarna? Karin Petterson? 

 

KP: nä jag tror inte att det här är ett tal som på något sätt går till historien även om det var det 

mest konservativa talet som Tomas Ramberg nånsinn hade hört.  

 

TR: I Almedalen  

 

KP: I Almedalen. 

 

HB: I Almedalen ska vi säga.  

 

KP: jag tycker då nämligen själv då att det ligger ganska nära det som sades förra året och hon 

har skruvat ner då det här väldigt krigiska men kanske då skruvat upp det konservativa 

värderingsstråket, men som sagt, vi har vart inne på det flera gånger här nu, det är väldigt 

svårt och det är många som konkurrerar om samma politiska nisch just nu, om samma 

politiska utrymme och precis samma ord och precis samma värden och precis samma frågor 

och det jag vet inte om den här strategin här så bra. 

 

HB: TR, nästa år om ebt fortfarande är partiledare då, då kan hon ha skruvat till det ännu mer 

kanske eller? 

 

TR: ja om inte Elisabeth Sandlunds vänner i partiet har fått, tvingat henne till andra 

inriktningar, jag tror att det där, att opinionsläget avgör nog ändå ganska mycket i kd:s 

utveckling de närmaste året för det är ju precis som Elisabeth Sandlund säger, klockan tickar 

liksom och då växer ju nervositeten och då är det ju väldigt lätt att folk har olika vitt skilda 

radikala lösningar på detta akuta problem, det har vi ju sett tidigare i KD när man har velat 

byta ledare eller byta kurs eller så.  

 

HB: Ja om vi bara blickar framåt de sista två minuterna. Imorgon är det SD; Jimmie Åkesson 

som ska hålla sitt tal, vad kan vi vänta oss då, Karin Pettersson? 
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KP: ja det blir ju mer av konkurrens då om det här vem är mest, vem älskar Sverige mest, det 

är ju frågan den här veckan. Vem av alla svensk partiledare älskar Sverige mest och hur kan 

man uttrycka denna kärlek till fosterlandet på mest effektiva sätt och det kommer Jimmie 

Åkesson också göra. 

 

HB: Sverige sverige älskade land började hon Ebba Busch Thor och då får vi se hur han  

 

ES: Hur ska han toppa det. (Skratt) 

 

HB: Ja precis vad tror du Elisabeth Sandlund? 

 

ES: nä men det är ju klart att det kommer att vara i den riktningen det kan vi ju inse. Och han 

har ju hört det här antar jag och måste ju ändå på ngt vis gå ännu längre, så det blir väl 

spännande.  

 

HB: Mm, Tomas Ramberg då måste han skruva till? 

 

TR: Jag tycker att det ska bli intressant att se vad han, för han kommer ju också intervjuas och 

innan talet vad han säger om för regeringsfrågan växer ju när man kommer närmare valet och 

det är ju nästan alltid så att de andra partiledarna får frågor om hur vill ni göra med Jimmie 

Åkesson men det är sällan som han får mer precisa ombeds att mer precist utveckla hur han 

tänker sig det där samarbetet som han längtar efter på den där förhandlingarna han längtar 

efter och med vilka han vill ha det, och sånt, och det skulle ju vara intressant.  

 

HB: tror du att vi kommer att få, eller att han kommer att ge något slags svar på det eller? 

 

TR: han är ganska bra på att ge väldigt runda och lite diffusa svar och har ganska stor 

handlingsfrihet både bakåt och framåt så jag är inte så säker men jag önskar att han får sånna 

frågor. 

 

HB: Maggie Strömberg vad kommer du lyssna efter imorgon? 

 

MS: Jag tycker det ska bli intressant att höra ifall det kommer några konkreta förslag på 

integrationsområdet och vad dem i sådana fall innebär det är det de andra partierna hoppas på, 
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nu när det går från immigration till integration så ska SD inte ha så mycket att säga. Vi får väl 

se.  

 

HB: Mm vi får se eh ni hör Jimmie Åkesson direkt här i P1 morgon här i morgon bitti då 

intervjuas han av Joar Bengelull och sen hör ni honom hela dagen och i talet på kvällen som 

vi sänder direkt här i P1 med analyser och kommentarer. Men nu så sätter vi punkt för den här 

sändningen. Tomas Ramberg har ni hört, ekots inrikespolitiska kommentator, Elisabeth 

Sandlund opinionsredaktör på kristna dagstidningen dagen, Karin Pettersson politisk 

chefredaktör på oberoende socialdemokratiska aftonbladet och tack alla ni i publiken som 

kommit hit och lyssnat kom hit imorgon så hör ni fler analyser. Lotta Karlsmark heter 

kvällens producent och Helena Groll heter jag och vi säger tack och godkväll härifrån ett 

sjudande Almedalen.  

 

Sverigedemokraterna 

Sändes den 7/7-2016 (Sveriges Radio 2016e). Radioprogrammet pågick i 60 min. De politiska 

kommentatorerna började prata 36.50 minuter in i sändningen. Moderator var Li Hellström 

(LH). Journalister som medverkade var Lotta Gröning (LG), krönikör på Expressen (liberal); 

Fredrik Furtenbach (FF), Ekots inrikespolitiska kommentator; Maggie Strömberg (MS), Ekots 

inrikespolitiska reporter; Dick Erixon (DE), Samtiden (ägs av Sverigedemokraterna). 

 
 

LH: ja applåder där för Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och nu är vi 

tillbaka här på Sveriges Radios scen här i Almedalen, tillbaka tvärs över gatan där Jimmie 

Åkesson just har hållit sitt tal och tackar för applåderna nu och vi ska analysera och 

kommentera detta tal. Vi har flera gäster på väg upp på scenen, jag ser Lotta gröning här upp 

på scenen med dig, krönikör på expressen, välkommen hit. Och jag ska också säga 

välkommen till Fredrik Furtenbach ekots inrikespolitiska kommentator här finns också 

Maggie Strömberg som är inrikes reporter på Ekot och vi väntar också på ännu en gäst 

nämligen Dick Eriksson från Sverigedemokratiskt ägda tidskriften Samtiden. Men Maggie 

Strömberg först och främst då ehm fanns det några nyheter i det här talet? 

 

MS: han pratade ju faktiskt ingenting om de nyheter som han har presenterat här under dagen 

där det ju fanns ett antal olika förslag det som har blivit mest uppmärksammat var ju kanske 
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det här med utegångsförbud i utsatta områden, särskild insatsstyrka vill han utreda som ska 

kunna också arbeta i de här områdena, det pratade han inte så mycket om, det som däremot 

finns rätt så mycket uppmärksamhet var att han var väldigt kritisk  till två myndighetschefer, 

migrationsverkets myndighetschef, generaldirektör Anders Danielsson, och Dan Eliasson 

rikspolischefen, som han i princip antydde väldigt tydligt att dem inte kommer att sitta kvar 

om han regerar Sverige.  

 

LH: Vilka områden koncentrerade han sig på annars då? 

 

MS: Han pratade ganska mycket om EU, han inledde eller det inleddes alltihopa med att spela 

Rule Britannia en låt som anses väldigt patriotisk i Storbritannien, ehm, sen pratade han ju 

framförallt om utanförskapet och också om hur de andra partierna har förhållit sig till 

integration och han sa bland annat välkomna till verkligheten och ehm han var ju inte direkt 

glad av det han såg som en anpassning till SD retorik och politik utan verkade snarast lite 

bitter över det och pratade rätt så mycket om det.  

 

39.00 

 

LH: Vilken bild gav han av Sverige då? 

 

MS: Om man jämför med de tal vi hört tidigare det är ju många som har haft Sverigetema här 

i Almedalen men dem har ju målat upp en ganska nationalromantisk bild med mkt symboler 

flaggor jordgubbar och pratat om stolthet över Sverige. Det gjorde ju inte Jimmie Åkesson 

utan han målade ju upp en mycket mörkare bild  

 

LH: säger Maggie Strömberg som är inrikes reporter på ekot här finns också nu Dick Erixon 

från samtidens som är sverigedemokratiskt ägd och socialkonservativ. Ehm om du skulle sätta 

bara först en kort rubrik på det här talet hur skulle den lyda? 

 

(39.39) 

 

DE: Ja hur återskapar vi sammanhållning i Sverige. 

 

LH: Vad säger du Lotta Gröning? 
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LG: jaao jag tycker att han pratar ju om sammanhållning han betonade sammanhållning men 

pratade inte om sammanhållning är min eh.. 

 

LH: Det var ditt intryck. Fredrik Furtenbach, vi hörde här Maggie Strömbergs beskrivning av 

det här talet, varför valde Jimmie Åkesson just detta fokus? 

 

FF: med de utsatta förorterna? Jo de e ett ämne som passar SD perfekt eftersom i debatten så 

kopplas det här den här kriminaliteten ihop med invandring och det är det som Jimmie 

Åkesson gör också och dessutom så är det en hjärtefråga för sverigedemokraterna som de 

också brukar trycka på är lag och ordning eh så att dessutom är det så att just nu är det här 

ämnet väldigt mycket i ropet alla partier här har pratat om de här utsatta förorterna men SD 

kan och vill ju alltid gå längst här det är liksom otänkbart att något annat av partierna skulle 

föreslå mer långtgående åtgärder och dem åtgärder som han föreslår det här med 

undantagstillstånd och utegångsförbud det går ju också väldigt väldigt långt.  

 

HG: Mmm, vem riktade han sig till här skulle du säga? 

 

(40.54) 

 

FF: Ja han riktar sig till sina väljare, till dem som är oroliga för att välfärden inte ska räcka till 

och till dem som är oroliga för att deras jobb inte ska finnas eller försvinna. Ja, så att de är 

ungefär dem som han brukar rikta sig till. Han riktar sig till de egna och dem som är oroliga 

över invandring. 

 

LH: Vi hörde ju också Maggie Strömberg berätta att han kritiserade två stycken 

myndighetschefer i Sverige, migrationsverkets Anders Danielsson och rikspolisen Dan 

Eliasson o i princip antydde att dem skulle inte sitta kvar om han om sverigedemokraterna 

fick makten. Hur pass vanligt är det i sånna här tal att man kritiserar två namngivna chefer på 

det här sättet? 

 

FF: det är ju väldigt ovanligt att man talar om att myndighetschefer ska få sparken på det här 

sättet. En del av bakgrunden är ju såklart att Dan Eliasson börjar möta han sa ju i en tweet för 

ganska länge sen jag tror för att han sa att han kräktes när han lyssnade på Jimmie Åkesson 
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och nu så har han ju också sagt att han kommer att få avgå helt enkelt om han om Jimmie 

Åkesson blir statsminister så det är ju bak bakgrundshistorien till det där.  

 

LH: Lotta Gröning vad säger du om den bild som Jimmie Åkesson målar upp av Sverige i det 

här talet? 

 

LG: nämen det är ju en väldigt svart bild av Sverige och det är ju klart att de har ju de andra 

partiledarna också i viss mån gjort och jag tycker att Jimmie Åkesson hade ju en gyllene 

chans nu att göra något annat för att på nått sätt så dem väljare som han har som är trygga det 

är ju dem som är emot invandringen och som ogillar allt det här som han pratar om det är ju 

säker väljarbas och han pratar egentligen bara om ett ämne till och det ä EU han hade två 

ämnen han återkom hela tiden till invandringen och så pratade han då om just om 

sammanhållning, men inte ett gott ord om alla inv…liksom alla invandrare verkar vara 

kriminella gå på gatan slänga gatsten på brandbilar. Det är inte ett ord om…alltså ska vi prata 

samverkan så handlar det ju om hela samhället och då behöver man väl hjälpas åt även där.  

 

LH: Dick Erixon vad hörde du för bild? 

 

DE: Nä jag delar inte riktigt den bilden utan han pratar ju om att det är viktigt att upprätthålla 

lag och ordning just med tanke på de skötsamma i förorterna dem i majoritet de skötsamma 

människorna. Det är därför man behöver göra de här åtgärderna för att verkligen ge dem en 

trygg vardag så…analysen var ju mörk till vissa delar och på ett sätt tycker jag det är en 

analys blir ju ofta det i politiken att man tittar på det som är utmaning problem snarare än att 

prata mer om jordgubbar flaggor och sånt så jag tycker det är en riktig utgångspunkt att 

analysera det som är problemen och ta upp vad man vill göra åt det. Och det handlar ju inte 

bara om invandrare utan om att människor känner en otrygghet i samhället idag på grund av 

att man känner sig inte riktigt trygg i sin vardag. 

 

LH: Du tror att det var dem personerna som känner så som Jimmie Åkesson riktade sig till 

här. 

 

DE: Ja jag tror det och det är ju viktigt att föra debatten vidare när andra just lyfter fram 

flaggor och Stefan Löfven sa ju Sverige 40 gånger i sitt almedalstal så då tror jag att 
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sverigedemokraterna kan flytta fram sina positioner just genom att göra en analys av vad det 

är som behöver förändras och förbättras.  

 

LH: Lotta gröning Jimmie Åkesson gav en annan bild då av, vi har ju diskuterat det senast i 

dag i studio 1 att det har funnits väldigt mycket om svenska värderingar i de tal som vi har 

hört hittills ovanligt mycket i almedalsveckan men Jimmie Åkesson valde inte att beskriva 

gröna ängar och blågula flaggor utan nånting annat. 

 

LG: nä men det var det jag mena med att han hade nånting annat han har ju litegrann 

taktpinnen tyvärr måste jag säga för nu har ju de andra partierna börjat närma sig hans politik 

och dem liksom tar de blir nationalister och de liksom berättar om alla svårheter och dem har 

försämra invandrarfrågorna eller för invandrarpolitiken och så vidare så att han skulle ju för 

min bild av sverigedemokraterna ä att de är ungefär som en dammsugare jag försvinner 

(skrattar)… 

 

LH: Ja jag tror at du hörs. 

 

LG: Ja att att de är ungefär som en dammsugare, de är väldigt bra på att ta upp alla de här 

områdena som andra människor är oroliga för besvikna på förbannade på de andra politikerna 

för och EU frågan är ju en sån fråga så de är nog en skulle jag tippa i hans nästa stora steg är 

ju att driva EU frågan för det finns ju stort missnöje i alla andra partier för det är ju, han 

spelar ju på den här klyftan mellan folk och folkvalda.  

 

LH: mmm FF vad tror du början på en kampanj för en svensk folkomröstning om eu 

medborgarskapet som vi hörde här för Jimmie åkersson han ägnade mycket tid åt EU och åt 

Brexit. 

 

FF: ja sverigedemokraterna är det parti som har det största EU motståndet och också de 

väljare som också har det största EU motståndet och den här oron som vi pratar om den 

förenar ju egentligen en viss grupp av partier över hela Europa de här som är nationalistiska 

anti eu mot invandring dem drar till sig två typer av väljare de ena är dem som använder 

mycket välfärd och är rädda att dem inte ska få det och andra som är rädda att de ska förlora 

sitt jobb eller inte få nått jobb så den där beskrivningen funkar bra och stämmer bra in på 

sverigedemokraterna enligt den valforskning som finns.  
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LH: Dick Erixon vad tror du e det e det en kampanj som Sverigedemokraterna startar nu för 

att driva att Sverige att svenskarna ska få ta ställning till eu medlemskap? 

 

DE: Jaa jo det tror jag det är det finns en sån opinion i som sagt hela Europa och att som sagt 

sverigedemokraterna är ju bra på att fånga upp de stämningar som finns och använder dem 

och partiet behöver ju också för de är ju så med det som har hänt det senaste året och så vidare 

så har ju sverigedemokraterna fått rätt i sak så att säga och nu så kommer de andra partierna 

ikapp då gäller det att sverigedemokraterna fortsätter och gå före vara föregångare och hitta 

frågor som som resonerar med den folkliga opinionen. Men det är inte bara negativt tycker 

jag, den här vinklingen han gjorde om att vi ska ha ett brett samarbete i Europa handlar just 

om att han pratar om mångfaldens Europa att mångfald berikar. Det vill säga att Sverige är en 

del av Europa och att vi ska kunna fortsätta vara svenskar medan britter britter och tyskar 

tyskar. Så på den nivån så pratar han om just mångfald och eeeh så det är en bra kombination 

liksom.  

 

(47.58) 

 

LH: Lotta gröning inte så ofta som kanske Jimmie Åkesson använder ordet mångfald i positiv 

bemärkelse men det gjorde han här.  

 

LG: Ja alltså jag noterade det han pratade om sverigevänner han prata om europavänner så att 

säga men han prata ju inte några andra vänner och det är det som jag saknar verkligen alltså 

och jag tänker på det att när han nu har fått de andra partierna att komma hit så anser jag att 

börjar han nu, jag tyckte att han bredde på med missnöjet mot de här invandrarna väldigt 

mycket och då går han ut över en gräns och det tror jag kan skada honom. 

 

LH: Vad då för gräns menar du? 

 

LG: Jo men det blir för jag kände han blir för mycket anti han pratar bara om det negativa vi 

får aldrig höra något bra om nån flykting eller nån asylsökande som har gjort nått bra utan det 

blir bara den då, den problematiska sidan och den har vi hört av Jimmie Åkesson alltid och nu 

när de andra då tar upp det då ska han liksom höja den nivån en gång till och då går liksom 
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hela tiden en sån jag tycker inte han är smart när han nu ändå har fått dem hit då skulle han ju 

tona ned och gå in på andra frågor. 

 

LH: Fredrik F, ja sverigedemokraterna måste ju nu förhålla sig till att många av de andra 

partierna nu också har skärpt sin politik och också är väldigt mycket mer tydligt bekymrade 

över integrationen. 

 

FF: Det är ju lite kluvet det där vad det ska ta vägen för att vi har ju sett här att 

sverigedemokraterna de har de går ju inte längre som en raket i opinionen utan de har ju 

börjat gå ner lite grann de toppade på tjugo nu är de på 17 sen de andra partierna började tala 

om samma sak. Å andra sidan passar ju debatt klimatet dem perfekt och de kan alltid gå 

längre än de andra partierna så hur det där hur det där slutar och vad facit blir av det där det 

vet vi ju inte riktigt än.  

 

LH: Vad säger du Dick Erixon? 

 

(50.03) 

 

DE: nä alltså att de går ner i lite det är en sån där mediagrej men om de ligger liksom långt 

över förra årets eller förra valets resultat så att säga eller nä men det partiet behöver göra är 

just att fånga upp opinionen och gå vidare nu när de andra partierna talar om de här frågorna 

men frågan är hur mycket de andra partierna menar det de säger nu det är ju liksom inte 

väldigt konkreta åtgärder man pratar om utan man liksom kommunikativt vill fånga upp de 

stämningar som e men vill man göra några åtgärder och det tog ju också åkersson upp att han 

är trött på att det är väldigt mycket retorik men inte så mycket verkstad. 

 

LH: Lotta gröning du var inne på det innan att sverigedemokraterna har ju sagt att de ska 

bredda sin politik men vi märkte inte det i det här talet det fanns inga övriga, vad tror du att 

det där beror på? 

 

LG: För det är ju väldigt märkligt att alltså eller ja det var ju EU frågan och den kommer dem 

nog också att kunna vinna mycket väljare på tror ja tyvärr så tror ja det eller ja det tror jag. 

Men sen den andra politiken är ju helt borta det finns ju ingen han pratar ju inte om nån 

annan, om barnfamiljer om sjukvård inte om stad och land inte om tillväxt inte om jobb, han 
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bara fnös om att ja siffrorna är väl bra nu så att han han ger ju en bild av en fortfarande en bild 

av att vara ett enfråge eller möjligtvis ett två fråge parti nu då.  

 

LH: FF det är ju, ja sverigedemokraterna har ju talat om att vi ska bli relevanta i fler frågor 

men det hörde vi ju då inte så mycket då här? 

 

FF: Det är ju så att dem har skaffat ett industriprogram där tanken är säkert att LO väljare ska 

bli ännu mer attraherade man har talat om barnpolitik som bland annat riktar sig till offentlig 

sektor och så man har försökt bredda sig men det stora intresset ligger ju alltid på invandring 

så i det här sammanhanget när man talar om stora tal så handlar det ändå alltid om invandring.  

 

LH: Man tänker ändå att han skulle ta chansen att markera att partiet har en politik på fler 

områden? 

 

FF: Jo så kan det ju va och tittar man på hur de sverigedemokratiska väljarna är så då 

dominerar ju intresset för invandring totalt men sen så kommer ju faktiskt skola så det där 

skulle ju kanske kunna vara något som man kan titta på.  

 

LH: Sverigedemokraterna är ju fortfarande isolerade i rikspolitiken inget parti vill samarbete 

med dem hörde vi några trevare åt nått håll här? 

 

FF: Nej. det gjorde vi ju inte utan det här var ju ett ganska oförsonligt tal men sen så har ju 

Jimmie Åkesson han lägger ju väldigt mycket energi på att börja accepteras av moderaterna 

han brukar tala om att egentligen när jag talar  man till man med moderater då har de inget 

emot och så där va. Så att han har också sagt att det är hans huvuduppgift den här 

mandatperioden att försöka få moderata väljare att acceptera ett samarbete med 

sverigedemokraterna. Så att han fortsätter ju med det i alla fall trots att det inte fanns med i 

det här talet.  

 

LH: Lotta Gröning hade du väntat dig att det skulle komma någon invit åt nått håll i 

rikspolitiken från Åkesson här? 

 

LG: Nej det hade jag faktiskt inte för han lever ju väldigt mycket på att de andra isolerar han. 

Jag är faktiskt väldigt förvånad över att de fortsätter med det för att ju mer de fortsätter med 
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att isolera honom desto starkare blir det högre opinionssiffror får han. Han lever ju på att var 

offer också givetvis och utstött av rikspolischef och migrationschef och det retar folk och det 

tror jag retar folk till vansinne man hyllar nog att vi har en demokrati och att vi har en viss 

moral och man ska inte stå i riksdagen och prata om samarbete nu när de skulle prata om EU 

då fick inte Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson vara med nu ska vi ena landet sa Stefan 

Löfven tidigare och då fick inte Jimmie Åkesson va med han får ju aldrig ta nått ansvar och 

det tror jag är det största problemet som de etablerade partierna gör. Han kan tycka och göra 

precis vad som helst för han slipper ta något ansvar. 

 

DE: Ja ja precis men de här myndighetscheferna var lite att myndighetscheferna började agera 

i partipolitiken i många andra sammanhang så riktas det ju kritik mot polen och den polska 

regeringen utser partipolitiker på tunga positioner på politiska och det visar sig ju nu här att så 

är det redan i Sverige. 

 

LH: de anser Jimmie Åkesson i alla fall. 

 

DE: ja och de här yttrandena från rikspolischefen som rakt upp och ned säger sånna här saker 

och riktat till en partipolitiker.  

 

LH: men du menar att det finns en sån stark känsla i sverigedemokraterna att 

myndighetspersoner är politiskt tillsatta av sina politiska… 

 

DE: ja det är ju den bilden som nu målas ju upp precis som lotta grönings säger nu här att och 

här tycker jag att man ibland här i den mediala debatten missar just i den här symbolpolitiken 

tror jag faktiskt är starkare i folkdjupet än vad den är i journalistkretsar att man ser just hur 

man behandlar olika aktörer i debatten och då e det här som händer väldigt allvarligt. 

 

LH: varför tror du då att Jimmie Åkesson Sverigedemokraterna vill ju ta ett politiskt ansvar 

ändå fanns det inga utsträckta händer här i hans tal om i nån fråga faktiskt.  

 

DE: näää i och för sig i en del intervjuer det är ju många intervjuer en sån här dag har det varit 

uppe i andra sammanhang det här med regeringssamverkan och stödparti och så där  och här 

var det väl riktat just till publiken och då är det väl frågor som rör den breda allmänheten som 

man tar upp.  
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LH: det som vi faktiskt inte berört här idag är faktiskt vilken form Jimmie Åkesson var i vad 

skulle du säga d… 

 

DE: jag tycker att det han hade lite problem med halsen där i början men annars var det… 

 

LH: han redde upp det… 

 

DE: ja precis så tycker jag att han var väldigt avslappnad nu har jag för visso sett de andra 

talen på tv men jag tyckte det kändes som att han var väldigt bekväm i rollen och talade 

väldigt informellt.  

 

LH: vad säger du lotta gröning? 

 

LG: det märks att han gott självförtroende han pratar ju om att han till och med ska bli största 

parti nästa val och att de andra har tagit hans politik och han raljerar och skämtar nu har gott 

självförtroende just nu.  

 

LH: Fredrik Furtenbach, hur skulle du beskriva Jimmie Åkesson där på scenen i Almedalen? 

 

FF: jag uppfattade honom ungefär som vanligt han jag tycker att hans svaga sida är att visa 

någon form av humor och värme sådär men det betyder ju inte att det helt saknas skämt 

naturligtvis, men han framstår ju inte tycker jag som på det sättet som att han visar särskilt 

mycket ja just värme och humor.  

 

LH: jag tycker att vi lämnar vi lämnar sverigedemokraternas tal där och tackar lotta gröning 

krönikör på expressen och Dick Erixon chefredaktör på sverigedemokratiskt ägda tidskriften 

samtiden socialkonservativ, men Fredrik Furtenbach du får inte riktigt lägga ifrån dig 

mikrofonen ännu jag tänkte att vi skulle blicka framåt mot morgondagen då är det 

miljöpartiets dag i Almedalen, ett parti som verkligen har haft ett motigt år. Isabella Lövin ska 

tala, vad tror du hur kommer hon hantera det här väldigt besvärliga politiska läget? 

 

FF: jo om man tittar på miljöpartiets siffror så ligger de strax över spärren och sist det var så 

illa var tio år sen så det läget var tio år sedan så de har ju varit beredda på detta, de har vetat 
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hur de ska mosas i olika uppgörelser med socialdemokraterna men de ska gå igenom det här 

stålbadet och visa att de är regeringsdugliga samtidigt tycker jag att man vet inte riktigt än hur 

pass viktigt det där är för deras väljare det är liksom inte säkert, röstar man på ett litet parti så 

är det inte säkert kanske att man väntar sig att de där är ett parti som ska ha 

statsministerposten utan kanske att partiet ska dra i en grön riktning till exempel så om det där 

funkar eller om det är feltänkt från början vet vi ju inte än riktigt. 

 

LH: Maggie Strömberg, du har ju skrivit en bok också om miljöpartiet och du känner ju också 

väl till om den kris som partiet befinner sig i hur tror du att partiet kommer att hantera det? 

 

MS: jag tycker det är intressant inför talet imorgon är att miljöpartiet har ju under många år 

lyckats ligga ganska rätt i tiden med klimatfrågan med öppenhetsfrågan med feminismen 

tidigare nu är de ju helt off den här auktoritära linjen som vi ser är ju väldigt långt ifrån vad de 

tror på. Det ska bli intressant att se hur de hanterar det. 

 

LH: säger Maggie Strömberg som är inrikes reporter på ekot, tack till dig och också till 

Fredrik Furtenbach som är ekots inrikespolitiske kommentator. Och vi ska runda av här nu 

från Sveriges radios scen i Almedalen för att tacka publiken som har varit här för att lyssna på 

denna analys av sverigedemokraternas tal och apropå morgondagen miljöpartiets dag då 

kommer Isabella Lövin språkröret som debuterar här i Almedalen att komma hit och bli 

intervjuad. Klockan åtta och femton sker det. Det är Johar Bendjelloul som ställer frågorna 

och finns frukost för de som befinner sig närheten är välkomna hit och ni som inte kan 

komma hit får lyssna vid radioapparaterna. Klockan åtta och femton imorgon alltså. Vi tackar 

för oss. Tekniker Fabian Begnet producent Karin Lindström och jag heter Li Hellström.  

 

Miljöpartiet 
Programmet sändes den 8/7-2016 (Sveriges Radio 2016f). Radioprogrammet pågick i 65 min. 

De politiska kommentatorerna började prata 39.35 minuter in i sändningen. Moderator var 

Helena Groll (HG). Journalister som medverkade var Lotta Gröning (LG), krönikör på 

Expressen (liberal); Tomas Ramberg (TR) politisk kommentator Ekot; Erik Erfors (EE) 

ledarskribent Expressen (liberal); Anders Hellberg (AH), chefredaktör Effekt 

(klimatmagasin); Maggie Strömberg (MS), Ekots inrikespolitiska reporter (har även skrivit en 

bok om Miljöpartiet). 
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HG: Ja, Isabella, applåder för Isabella Lövin språkrör för miljöpartiet alltså i sitt debuttal här i 

Almedalen. Och det här är Ekot i P1 som sänder direkt från Sveriges Radios scen här i 

Almedalen, Helena Groll heter jag och vi ska nu analysera och kommentera det som vi just 

har hört. Och många gäster runt bordet har kommit hit sprungit från Almedalsscenenen och 

till vår scen för att analysera och kommentera, eeeh, ekots Tomas Ramberg, om vi börjar med 

dig. Dina första tankar.  

 

TB: Ja, det är någonting med Isabella Lövin som är mera föredragshållare än pedagog och 

hon är även innehållsmässigt som en politisk tjänsteman på något sätt som här är ett antal 

tekniska lösningar på dem problem samhället har och dem ska vi steg för steg ge och de där 

populisterna de där som bråkar, som demonstrerar och vill att det ska gå snabbare dem är 

dumma och de där som vill att det inte ska hända nått dem är dumma, alltså det finns en eeh, 

jag.. hon har ju hyllats en del på sistone sen hon blev språkrör, av en del socialdemokrater 

som tycker sig ha känt igen reformismen i hennes det här mantrat som hon har upprepat 

ganska mycket och som miljöpartiet har spunnit ganska mycket på, som hon kallar för 

visionär realist, som är en slags omskrivning för att vi har ju visserligen fått ge upp det och 

det men vi har ju ändå några förbättringar som vi driver.  

 

(41.00) 

 

HB: Hon slutade ju talet med att ”Jag är en stolt visionär realist” hon talade ju mycket om det. 

Lotta Gröning, eeeh, krönikör på Expressen, dina första tankar kring det du har hört. Det här 

var ju hennes debut på Almedalsscenen.  

 

LG: Ja men jag tycker hon var duktig faktiskt, men hon pratar ju till de närmast sörjande, hon 

har ju många inom sitt eget parti som är förbannade över det som har hänt så att säga, men jag 

tycker nog ändå att hon är duktig.  

 

HB: när du sa att hon är duktig, vad är det som e… 

 

LG: Jag jämför lite grann Åsa Romson som höll betydligt sämre tal tycker jag. Åh framförallt 

så, hon hon hon eldar ju på och hon hon försöker tala om att de gör så gott de kan och talar 

om behovet att ta ansvar och hon talar om att man måste ta små steg för att liksom komma 
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någonstans. Men alltså jag tror ju att ändå mycket av hennes budskap är kontroversiellt även 

inom partiet. 

 

HB: mmm, kontroversiellt mycket av budskapet, en kollega till dig, Erik Erfors som är 

ledarskribent på Expressen, eeh, var det något kontroversiellt som du hörde? 

 

42.13 

 

EE: Nej det tycker jag inte och jag tycker man kan notera att det var ju väldigt lite polemik 

mot övriga partier brukar man ju få höra här, det var ju en, den här standard slängen att 

allianspartierna och Sverigedemokraterna vill sänka skatterna annars blev det ju lite, ja, som 

TB sa, känns som en gymnasielärare lite, som står och läser från ett manus… 

 

HB: mmm 

 

EE: Sen undrar jag förstås, också, var var kolbiten 

 

HB: Du saknade den, skulle den varit med där uppe menar du eller?  

 

EE: ja, de e ju aktuellt.  

 

HB: ja, men hur skulle hon hanterat det menar du hade du tänkt?  

 

EE: jaa, lite skämt å säga, men mycket av hennes tal handlade ju också o att det här, att 

rättfärdiga och förklara hur mycket miljöpartiet faktiskt har åstadkommit i regeringen. Var en 

lång lista på allting. 

 

(43.03) 

 

HB: eh, Anders Hellberg finns också här, chefredaktör på klimatmagasinet Effekt, 

välkommen du också. Det var ju väldigt mycket att om ledarskap, och det svenska ledarskapet 

är viktigt och så, vad var ditt intryck? 
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AH: ja, jag tycker att dem internationella frågorna är väl hennes styrka, måste jag väl ändå 

säga och jag tycker att hon lyckades bra med att knyta an till det här agenda 2030 arbetet som 

världens länder enades om förra året och just visa hur de här frågorna  hänger ihop med med 

klimat, med med fattigdom, eh, med migration och liknande, och de lyckades hon bra med, 

sätta det i perspektiv till hur de, hur Sverige hänger ihop med resten av världen och hur det 

som händer i resten av världen påverkar oss i Sverige. Men sen så håller jag med om att 

Vattenfallfrågan saknades förstås, det var väl lite som elefanten i rummet, eller elefanten i 

parken så att säga.  

 

(44.10) 

 

HB: Mmm, fanns det fler elefanter i rummet? För det är ett stukat parti, i många, eeeh, 

hjärtefrågor som man har fått dagtinga om, vad skulle hon ha kunnat, hur skulle hon ha 

kunnat bemöta det, Erik Erfors?  

 

EE: Ja, eh, jag tycker det är modigt ändå, på gränsen till dumdristigt att hon sa att, skröt här, 

om en massiv satsning på bistånd till förnybar energi och fattiga länder.  

 

HB: Hur skulle hon ha kunnat bemöta det? 

 

EE: Ja, alltså.. 

 

HB: Erik Erfors?  

EE: det jag tycker är modigt ändå så att säga, på gränsen till dumdristigt att hon sa, skröt här, 

om en massiv satsning på bistånd och förnybar energi, faktum är att 30 procent, hon har gått 

ner på 30 procent, av biståndsbudgeten går till flyktingmottagande i Sverige.  

 

HB: Tomas Ramberg? 

 

TB: Sen var väl ändå migrationspolitiken en stor elefant i dalen hon nämnde ju inte, det är ju 

det andra stora vid sidan av Erik Erfors nämnde kolbit här det stora traumat under det senaste 

året för miljöpartiet, eh, och det kan det kan dels bero på att man faktiskt vill lägga det där 

bakom sig och mera vill gå över på det här miljö, förut var det ju att man miljöpartiet hade ett 

mångfaldsben och ett miljöben, det där mångfaldsbenet har man ju gjort en jätteförlust på och 
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man vill ju inte gå och driva ytterligare den kampanjen som väldigt viktig i nästa valrörelse 

och nu är ju och hon själv är ju också dokumenterat mer sosse vänlig om man får använda den 

interna kritiken i miljöpartiets ord halvsossen Lövin just i flyktingfrågan där hon verkar 

faktiskt ha hållit med socialdemokraterna om att det var nödvändigt att göra de här 

inskränkningarna, men men hon hade en mening som väldigt tydligt avviker från vad alla 

andra har sagt här i Almedalen hittills, hon sa: ”hur väver vi ihop de nyanländas kraft med vår 

egen, så att nya möten ger oss alla ännu större möjligheter”. Det är ju så att säga den 

optimistiska klassiska integrationssynen i motsatts till det vi ju har hört här de senaste dagarna 

då det låter mer som hur talar vi om för de där typerna att de ska bli som svenskar. Så där är 

liksom lite annat synsätt. 

 

45.59 

 

HB: Säger Tomas Ramberg. Ekot sänder direkt, analyserar och kommenterar Isabella Lövins 

tal. Eh, hennes debuttal här i Almedalen. Maggie Strömberg finns också här, ekots reporter, 

och du är också författare till en bok om Miljöpartiet, du har följt Miljöpartiet under de 

senaste fyra åren, eh, när du lyssnar då på Isabella Lövins ikväll som nytt språkrör, vad var 

det som stack ut för dig? 

 

MS: Ämnesmässigt så var det två grejjer hon höll ju ett tal, eller hon pratade om EU på ett 

väldigt positivt sätt. Det mest positiva som i har hört här under veckan, förutom Jan 

Björklund. Det är ju en fråga där MP har svängt men det finns ju fortfarande en kritik mot Eus 

överstatlighet och här följer hon ju inte partilinjen helt. Hon gjorde samma sak på kongressen 

i maj, då fick hon en del protester, nu fick hon bara jubel. Den andra saken som jag noterade 

var att hon pratade en del om lycka, om stress i arbetslivet. Hon lät nästan ett tag som om hon 

pläderade för friår vilket ju är något som socialdemokraterna absolut inte gillar.  

 

HB: Du, vi kan väl bara lyssna för de som inte hörde talet precis, för det var ett av de 

tillfällena där hon fick en av de största applåderna så vi kan väl lyssna när hon talar om just 

det här med stressen. 

 

47.12 
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IL: (utdrag från tal) Allt ska klaras av samtidigt, göra karriär, vara perfekt förälder, skapa det 

perfekta hemmet, ta hand om sina sjuka föräldrar, renovera köket, gå ner fem kilo i vikt och 

lägga ut allt mysigt man gör i mysighetstävlingen på Facebook. Och allt detta medans världen 

står i brand. Vad ska vi göra med våra rika liv? 

 

43.37 

HB: Och där var det många som skrattade och många som applåderade, Maggie Strömberg, 

hur ska man tolka det? 

 

MS: Det här är ju en gammal traditionell linje i MP som de ju inte alls har betonat de senaste 

åren, och det är ju kanske det som ska vara det här visionära i visionär realism, ett begrepp 

som ju pragmatikerna i partiet älskar men som fundisarna är lite mer skeptiska inför.  

 

HB: Ja om vi håller oss kvar vid det här visionära realism för det är intressant, vad är det då 

som det ska innehålla, Lotta Gröning? 

 

LG: Ja, jag var inne på det här med elefanten i rummet, får jag återkomma till det och det jag 

sa är kontroversiellt? 

 

HB: Ja absolut. 

 

LG: För att man pratar ju så varmt om att vi kommer att bli ledande vi kommer slå 

världsrekord på det här fossilfria energipolitiken och miljöpolitiken, man pratar ofta om i 

miljömötet i Paris där Sverige som lyckades ena alla länder om att det här är fossilt fri, och 

det man glömmer är fossilfri….den den engelska ordet och det som de andra länderna går in 

på det är ju faktiskt satsningen på kärnkraft. Så det handlar ju inte, vi tror att det är vindkraft, 

men andra länder de satsar ju på kärnkraft. Och en av de anledningarna till att vi har så låga 

fossila utsläpp i Sverige det är ju också tack vare kärnkraften och de, sen var hon ju också 

inne väldigt mycket på företagen, och det man glömmer också det är ju att miljöpartiet har 

väldigt lågt förtroende. Senast idag kom det att de har 0.5 procent förtroende jag tror det var i 

novus undersökningen, när det gäller Sveriges ekonomi. Och när det gäller liksom industrin. 

Så det som de är mest förargade över så är det ju den här energiöverenskommelsen. Så 

visionerna finns där men liksom det är ju väldigt väldigt långt till att de förverkligas tycker 

jag.  
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(49.35) 

 

HB: Anders Hellberg, vad säger du? Visionerna finns men långt till att förverkliga dem? 

 

AH: Ja en av de här visionerna som hon då var inne på flera gånger handlar ju då om det här 

fossilfria Sverige som de presenterade förra året, och där har man då tillsatt en ny samordnare 

nu, med Svante Axelsson som är från naturskyddsföreningen, som kommer att gå över till det 

jobbet senare i höst, och det där är ju intressant just med tanke på vattenfall, för då har man en 

vision om det fossilfria Sverige som jag tror kan bli väldigt intressant och framgångsrikt 

samtidigt så är en del av det här att också utmana andra länder att delta i vad de kallar 

fossilfree champion eller något liknande, på pressträffen i morse. Och då innebär ju det att 

först kommer man då sälja vattenfalls brunkol till det tjeckiska bolaget EPH och sen då, och 

det tror jag att de siktar på att göra 31 augusti, och sen då första september ska Svante 

Axelsson börja på det nya jobbet och då utmana de här ja Tyskland och andra länder, att 

också bli fossilfria. Så det finns en del frågetecken kring den här visionen. 

 

50.52 

 

HB: mm, ser du också frågetecken Tomas Ramberg? 

 

TB: Ja men alltså visionen har ju gått från att vara mp största tillgång till att bli deras största 

problem. Mp skiljde sig från vanliga maktpartier, på det sättet att man faktiskt sa, vi tar det 

här på allvar, vi ska rädda världen från klimathotet och hade väldigt bråttom att alla måste 

göra något och nu måste vi göra vad vi kan för det här. Och sen kom man in i regeringen och 

har kolfrågan med sig in där och säger fast ja om vi gör det då kanske vi blir anmälda till 

konstitutionsutskottet det strider ju mot ägardirektiv här. Då blir bilden från de väljare som 

röstade på dem för att dem var de ända som tog det på allvar, att jaha de kämpar faktiskt inte 

riktigt så hårt som de sa att de skulle göra. De låter sånna här byråkratiska saker som 

riksdagsbeslut och så hindra dem. Så att på något sätt är visionen väldigt problematiskt för 

MP idag. Det Isabella Lövin försöker göra är att göra om dem, bilden av dem och vilket parti 

som de som stödde dem nu ska stödja ska vara ett annat parti än förut? 
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HB: så väljarna ska på något sätt, mp väljare ska hänga med i den här omvandlingen eller 

förändringen som partiet är i? 

 

TB: ja det blir ju väldigt svårt för vi ser ju att de har ju väldigt få kärnväljare. Och att det är 

rätt många som idag överger dem och till och med internt då folk som hoppar av. 

 

HB: För det var ju väldigt mycket när jag lyssnade också väldigt mycket om ledarskapet, 

svenskt ledarskap är viktigt, det är grattis till Sverige det var väldigt mycket…eh ja, tala om 

hur bra vi är hur bra vi har förhandlat och hur viktigt det är att vi finns med i regeringen och 

att vi driver någon slags förändring. Erik Erfors hörde du också det här? 

 

EE: Ja absolut, det var ett väldigt nationalistiskt tal skulle man kunna säga. Samtidigt som vi 

då visst har problem med den psykiska hälsan.  

 

HB: Vad var nationalismen då? 

 

EE: Ja, hon inledde ju med att prata om att när hon var ute och reste i världen. Det kändes ju 

väldigt trovärdigt då när hon i egenskap som biståndsminister då får så mycket beröm för att 

Sverige är så fantastiskt. Men det är väl också ett sätt att försvara att nästan en tredjedel av 

biståndsbudgeten har försvunnit. Sen tänkte jag på det här, skulle vi inte snart kunna be 

politikerna att införa en målfri almedalsvecka. Alltså utan de här målen 2045 och 2030 och 

allt sånt här, alltså den här generationen politiker kommer ju inte vara politiker då så…det blir 

lite.. 

 

HB: Blir lätt och stå o lova och inget händer. Men just det här att man slår sig för bröstet lite 

nationalism säger du, Tomas Ramberg vi har ju varit inne på det hela veckan, vi har ju talat 

om det som har präglat talen just varit Sverige, den nationalistiska…du har talat om en 

riktning som har gått höger ut. Hörde du det även i det här talet?  

 

TR: Ja men det här handlade ju ändå inte om den skötsamme svenskens revansch som det 

gjort i de andra utan här är, som vi kanske hört ganska länge i Sverige, någon slags 

vänsternationalism, där man hyllar det progressiva och välfärdssverige och att vi är bäst på 

det. Eller så det… 

 



 125 

HB: Den typen av nationalism. En annan? 

 

TR: Ja…jag tycker snarare att det handlar om det. Sen är det väl så och det är ju verkligen inte 

MP ensamma om, att politiker tror sällan att man kan föra en intellektuell diskussion med 

väljarna om vad som pågår utan nu är det så viktigt att berömma sig själv till hundra procent 

och jubla till allt man har gjort och titta vad vi har åstadkommit. Jag menar tänk om Isabella 

Lövin hade satt sig ner på scen och sagt ja det har verkligen varit skitjobbigt med de här 

grejjerna och de här grejjerna och de här grejjerna men det här tycker vi är bra. Och vad 

tycker ni? Jag tycker det väger över för att fortsätta såhär för det blir ju ändå bättre. Alltså, det 

förstår ju folk. Men det finns ju inga partier, utan det är ju alltid rätt till tusen procent. 

 

HB: Men hur hade det tagits emot tror du? Om hon hade gjort det, om hon skulle sagt att det 

här har varit ett riktigt riktigt jobbigt år, för det har ju det varit för partiet, och så skulle hon 

har varit öppen…Maggie Strömberg, du som har följt dem så länge? 

 

MS: de försöker ju säga det nu i intervjuer och så att vi var ju lite naiva i valrörelsen och vi 

hade ett förenklat språk och så där, ehm, men det kommer ju bli den stora pedagogiska 

utmaningen nu i nästa val, hur  och vad säger man då? Ja vi, det här vill vi fast vi vet att vi 

inte kommer att få igenom det för det har vi nu lärt oss. Det kommer ju bli otroligt svårt för 

miljöpartiet. Men hon sa också, hon pratade i det här talet igen att så länge vi går i rätt 

riktning så är vi nöjda. Och det var ju något de sa hela tiden när de kom in i regering men som 

de sedan började tumma på lite när det gällde immigrationspolitiken och annat att det inte ens 

var riktningen som styrde längre. 

 

HB: det är ju många hjärtfrågor, man brukar ju räkna upp brunkolet, flyktingpolitiken, 

förbifarten, värdlandsavtalet med Nato, listan har ju blivit ganska lång, Erik Erfors. 

 

EE: Ja, den har blivit väldigt lång. Och det visar ju ändå hur sugna de är på att sitta kvar i 

regeringen för de har ju fått ge sig på väldigt många av sina punkter. Vad går, ja Tomas 

Ramberg, var går gränsen för hur långt de kan anpassa sig? 

 

(56.17) 
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TR: Ja det är ju det, hon flyttar ju fram det, det är det hon jobbar på. För det kommer ju fler 

saker det kan till exempel bli så att socialdemokraterna backar om det här med de jättestora 

investeringarna i snabbtåg som vi nu ser att de borgliga partierna flyr från. Det är ju 

jättejobbigt för mp, det kommer det här handelsavtalet mellan eu och USA som är jättejobbigt 

för MP, man kan ju tänka sig att det blir en väldigt svår diskussion och de tar ner 

flyktingfrågan för valet 2018 för mp för där kommer ju, tyder ju mycket på nu, att många vill 

permanenta de där lagarna medan MP har sagt att de vill stoppa dem, så att det finns ju en sån 

fråga om att flytta den där gränsen, jag tror att MP ser ju med skräck på valet 2018 för att 

partier som vi såg hur det gick i Norge när venstre satt i regeringen, med Danmark hur det 

gått med socialismen, vi ser folkpartiet ett antal partier i Europa där gröna partier suttit i 

regering och utplånats. Och det där är liksom ett stormbad som de har tänkt sig att komma ur 

levande på andra sidan. De kan de bli starkare av men det kan ju också döda dem.  

 

HB: Anders Hellberg, vad tycker du eller vad tror du? Om just möjligheten att överleva nästa 

val? 

 

AH: Ja det jag reagerade på nu var just när de sa att se på Sverige så mycket bra vi gör och 

världen tittar på oss. Och det håller jag delvis med om men de senaste veckorna har det ju vart 

så att en stor del av världen har tittat på oss och just uppmärksammat brunkålsaffären för att 

det är ju egentligen det första testet efter klimattoppmötet i Paris. Och då har det ju varit allt 

från internationellt erkända forskare till Al Gore till en rad olika personer som har tittat på 

Sverige. Det är nu ni har chansen. Och den chansen tror jag att man missade den här gången. 

Så jag tror att det blir svårt i nästa val att hitta en fråga att driva med trovärdighet. 

 

HB: mm, lotta gröning, vad blir den stora utmaningen för Isabella Lövin och Gustav Fridolin 

som språkrör då om de sitter där? 

 

LG: Nä det är det är ju att inte minimeras totalt som parti, och det hon sa, jag tänkte såhär att 

hon, hon kommer säkert inte att säga det är som du sa: att det varit jättejobbigt, och vi 

kämpar, men hon sa det ju på ett annat sätt, också i och med det här med EU, att det är väldigt 

viktigt med de breda koalitionerna, med de små segerns politik och så vidare. Men alltså jag 

såg den här, jag återkommer till den här opinionsundersökningen. 18 procent tycker  att de är 

bäst i miljöfrågan och de är också ganska talande de har alltså ett av världens absolut 
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viktigaste frågor som sin profilfråga och kommer inte högre upp där heller, så att de har ju 

väldigt mycket att kämpa emot miljöpartiet.  

 

HB: mm, just det här, jag tänker, att de kämpar mot, Tomas Ramberg, det här att vi tar ändå 

ansvar och man måste ställa upp, manmåste vara med och förhandla, det är priset för det är 

priset för att flytta fram positionerna, det var ju ändå lite det budskapet som hon ville ge hela 

tiden. 

 

TR: Absolut, men det är ju ett identitetsbyte då för att om Liberalerna, Jan Björklund, satt 

under åtta år i en alliansregering där de varje år i varje partiledarutfrågning fick säga att ja det 

är väl ingen hemlighet att vi vill ha värvskatten, eller att vi vill ha mer till försvaret, eller att vi 

vill det, men vi får väl förhandla och ge oss, och väljarna och hans väljare är liksom beredda 

på att så funkar det, de är tillräckligt ideologiskt nära varandra och i de här grundläggande 

höger vänster frågorna tycker väljarna att det ändå är värt priset och så, men det här handlar 

om ett parti som liksom va systemkritiskt och gick till val på att världen är på väg till fel håll 

och den ska gå åt det hållet och så sitter man och kan kanske ändra kursen några grader 

istället för att kanske vända åt det hållet man ville och det blir ju en väldigt alienation mot 

deras väljare och deras världsbild och deras bild av partiet framförallt.  

 

1.00.28 

 

LG: Och ytterligare en svårighet är ju de att de samarbetar med ett parti där de åtminstone 

hälften av deras sympatisörer inte vill att de ska samarbete med mp, de har ju starka kritiker 

bland annat inom LO. 

 

HB: Mmm, Maggie Strömberg just motståndet mot MP från S håll? 

 

MS: Ja där tror jag faktiskt att det förenklas lite av Isabella Lövin att hon faktiskt är mycket 

omtyckt, men de har ju ytterligare ett problem och det är ju riksdagsgruppen där ett antal 

personer nu har stötts ut eller brutits sig ut ut. Carl Schlyter leder den här falangen, han är 

väldigt medial och kommer säkert göra vad han kan för att sätta press på partiet inifrån i höst 

och då kommer de att få tampas med det på samma håll.  
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HB: Mm, han sa nu att vi har tappat kolet och tappat väljarna, sa Carl Schlyter och det är väl 

en bild av partiet, eh, som han vill ge. Det här är ekot, vi sänder direkt, vi analyserar och 

kommenterar Isabella Lövins tal som hon precis har hållit på Almedalens scen. Om vi bara 

använder de sista minuterna åt att blicka framåt. Imorgon så är det Anna Kinberg Batras tur, 

moderaternas partiledare, att kliva upp på scenen och Tomas Ramberg vad kommer du att 

lyssna efter imorgon? 

 

(1.01.43) 

 

TR: Ja jag kommer att lyssna efter det hon kommer att ansättas mycket om och det tror jag är 

regeringsfrågan för att moderaterna har ju nu i tre val sagt att våran styrka är att vi talar om på 

vilket underlag som vi ska regera och på vilken politik, varför gör inte ni det, ni rödgröna, ni 

berättar ju inte ens vilka ni ska vara, och ännu mindre vilka förhandlingar ni ska göra efter 

valet. Den fördelen har inte alliansen längre i det väljarläge som är, utan nu kommer det hela 

tiden att finnas frågor om hur förhåller ni er till Sverigedemokraterna, kan ni arbeta med 

socialdemokraterna, och så vidare. 

 

HB: Men det är en partiledare med högt förtroende som kliver upp på scenen imorgon, Erik 

Erfors 

 

EE: Ja det är det, och, men hon har ju kört en väldigt, ska man säga, försiktig väg har liksom 

väldigt kontrollerad och inte gjort några större utspel och så vidare men jag antar för givet att 

hon kommer att prata om integration. 

 

HB: Men kommer försiktigheten att prägla henens tal imorgon tror du? 

 

EE: Ja jag tror, ja det tror jag, jag tror att hon kommer att prata om integration och hon 

pratade ju förra året om arbetslinjen osv så att, ja jag tror att det kan bli ganska traditionellt. 

 

HB: traditionellt och tråkigt eller bara traditionellt? 

 

EE: nä ganska bara traditionellt…men det var en annan sak som jag tänkte på när det gäller 

miljöpartiet, får jag ta det? 
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HB: ja du får ta det jättekort.  

EE: jo det är ju att skolfrågorna är ju stora i varje valrörelse och Fridolin sitter på 

utbildningsdepartementet och han har ju inte levererat något det hette väl hundra dagar att 

rädda svenska skolan på, så där har de också en svår väg att gå. 

 

HB: ett annat problem alltså för mp, om vi ändå då bara håller oss fast vid morgondagen då, 

Lotta gröning vad kommer du att lyssna efter? 

 

LG: Nämen Anna Kinberg Batra måste ju börja röra på sig nu om oppositionen 

överhuvudtaget ska bli trovärdiga som ett alternativ för att hon har ju konsekvent egentligen 

vägrat att axla statsministerrollen fast hon har haft möjlighet att göra det. Så att hon har nog 

allt att vinna på att de som jag tror också att det blir mycket invandrarfrågor eftersom hon är 

den som hotar SD mest väljare. 

 

HB: Det sker imorgon alltså, nu ska vi sätta punkt för den här sändningen som har handlat, 

där vi analyserat IL tal, MP och tack Lotta G krönikör expressen, Erik ledarskribent 

Expressen, Maggi Strömberg, Ekots reporter, Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas 

Ramberg, har funnits här också och Anders Hellberg chefredaktör klimatmagasinet Effekt. 

Fortsätt att lyssna på oss ekot och kommentarer Lotta Karlsmark producerade den här 

sändningen allan hemark heter vår tekniker.  

 

Helena Groll heter jag, vi säger tack och godkväll här från Almedalen.  

 

 

Moderaterna 
 

Sändes den 9/7-2016 (Sveriges Radio 2016g) Radioprogrammet pågick i 60 min. De politiska 

kommentarerna börjar prata 39.36 minuter in i sändningen. Moderator presenterar inte sig. 

Journalister som medverkade var Martin Thunström (MT), politisk chefredaktör på 

Barometern (moderat); Fredrik Furtenbach (FF), politisk kommentator Ekot; Martin Klepke 

(MK), redaktör Arbetet (socialdemokratisk), 
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M: Moderaternas ledare Anna Kinberg Batra alltså som talade i Almedalen i Visby på 

Gotland. Vi ska prata lite nu om det som vi har hört här alldeles nyss, tillsammans med 

Martin Klepte som är politisk redaktör på arbetet välkommen. 

 

MK: Tack.  

 

M: Martin Thunström som är politisk chefredaktör på moderata Baromotern, välkommen du 

också.  

 

MT: Tack.  

 

M: Och Fredrik Furtenbach som är vår evige kommentator här på ekot välkommen du med.  

 

FF: Tack ska du ha. 

 

M: FF om vi ska börja med dig hur var det att lyssna på Anna Kinberg Batra i dag?  

 

FF: jodå det var väl en hel del saker där som kom som man hade förväntat sig, det vill säga en 

bit om tafsningar på festivaler som blivit det stora ämnet här på sistonde. Och sen en hel del 

om krav på invandrare och sen en hel del om svenska värderingar som e det stora ämnet den 

här almedalsveckan egentligen. Det är som en vecka långt nationaldagsfirande.  

 

M: Martin Klepke, vad vilka är dina inryck av det du har hört? 

 

MK: Att det var en lite för lite visioner för att jag skulle ha nånting att ta fasta på som åhörare. 

Däremot så var det ganska fragmenterat, det, eller fragmentiserat i en jag tror lite för många 

olika ämnen som hon försökte paketera och det blev ju ett väldigt långt tal också.  

 

M: Mm det var nog det längsta talet hittills tror jag i Almedalen den här veckan. Martin 

Thuström barometern, hur var den här upplevelsen, tycker du, att lyssna på moderaternas 

ledare? 

 

MT: Jo jag känner det att egentligen är detta hennes första stora almedalstal förra året var hon 

tämligen nyvald, hon hade inte en politik som hon själv varit med att driva igenom att tala 
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om. Nu är det sen återgången till moderaternas klassiska dna frågor, till partiets själ som hon 

har under nått år också jobbat fram i ekonomi migration, Nato och hon har också tryggare i 

sin framton. 

 

M: Martin Thunström, jag får be dig att nästa gång du talar hålla mikrofonen lite närmare 

munnen. Ehm vi hörde i det här talet det var en nyhet som vi fick som inte var känd tidigare 

om en, det handlade om den här debatten om sexuella övergrepp. Vi ska lyssna litegrann, det 

handlar om en ny brottsrubricering.  

 

Inspelning börjar: 

AKB: Därför vill jag ge ett nytt besked i kväll. Vi Moderater vill att Sverige inför en ny 

brottsrubricering. Grovt sexuellt ofredande där minst nio månaders fängelse är straffet för 

den som döms. Det här tar sikte på situationer till exempel där flera gärningsmän angriper en 

person. Eller när en gärningsman på ett annat sätt agerar särskilt hänsynslöst och den som 

döms för det grövre brottet men inte är svensk medborgare riskerar då också utvisning. Det 

finns en möjlighet att utvisa den som döms för ett allvarligare brott redan idag men det 

används sällan vid straffvärdet under ett år. Och den gränsen vill vi moderater sänka. Det 

måste vara möjligt redan vid sex månaders straff.  

 

42.33 

M: Mm så sa Anna Kinberg Batra alldeles nyss. Fredrik Furtenbach, vad tycker du om det 

utspelet? 

 

FF: det är som att hon försöker göra ungefär samma sak som kristdemokraterna fast 

proffsigare dem hade ju ett förslag om att man mer eller mindre skulle automatisk utvisas om 

man begått nån form av sexbrott och Anna Kinberg Batra har ungefär jobbat mot samma mål 

men gjort det mera juridiskt hållbart.  

 

M: Vi ska lyssna på en bit till ur det här talet. Ett av dem saker som det har pratats väldigt 

mycket om här i Almedalen. Om värderingar och svenska värderingar. Vi lyssnar till vad 

Anna Kinberg Batra sa för en stund sen. 

 

43.15. 
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Inspelning börjar:  

 

AKB: i sverige ställer vi krav och vi gör rätt för oss och det måste gälla alla. Vi tänker inte 

kompromissa med den biten i bidragssystemen och det blir inte mindre viktigt när många fler 

söker asyl sverige. Tvärtom. Behöver vi vara tydliga tidigt om vad som gäller och ge 

möjlighet för nyanlända att nå kraven för etablering snabbt. Då kan vi inte acceptera att bara 

var tredje nyanländ får del av den samhällsinformation som ges utan att det får konsekvenser, 

den e obligatorisk idag men det behöver den bli på riktigt. Vi måste se till att information om 

svenska värderingar och hur Sverige fungerar ges till alla tidigt och att den som inte tar del 

av det inte kan räkna med att till exempel fullt bidrag.  

 

M: mm Martin Klepke vad tänker du om de här resonemangen om värderingar som..? 

 

44.06 

 

MK: ja den här som det hela mynnar ut i att det ska införas ett bidragstak är egentligen 

ingenting nytt det är ju klassisk moderat politik. Ehm det här med svenska värderingar där e 

det ju så att det är ju inte några Sverige. Det är egentligen helt fel att det finns några svenska 

värderingar som om vi alla som föds inom en blågul fana skulle ha andra värderingar än andra 

barn som föds under en rödvit fana. Det är alltså varför vi har ett väldigt jämlikt samhälle med 

stort patos för rättvisa det beror ju på decenniers av politiskt kamp och framförallt en lag som 

befäster denna kamp. Och det är ju ingenting som man bara säger här råder våra värderingar, 

det är vad vi har kämpat oss till.  

 

M: Martin Thunström, Barometern, när du har följt den här värderingsdiskussionen som 

moderatledaren har fört sen en tid tillbaka, vad har du tänkt kring det? 

 

MT: Jag tänker så här att jag tror vad hon egentligen de värderingar hon pratar om de är dem 

som ligger bakom den svenska välfärdsstaten. Det är att vi glömmer ofta att välfärdsstaten 

bygger på ömsesidighet, den bygger ju inte på så som många tänker på, solidaritet eller 

godhet, utan den bygger på att vi är beredda på att ställa upp för andra om dem är med på att 

ställa upp för oss. Och om stora grupper inte jobbar i vårt samhälle då krackelerar 

välfärdsstaten dels ekonomisk dels för att arbetande grupper kommer att vända sig mot 

systemet. Och välfärdsstaten är ett osynlighetskontrakt där arbete insats är en viktig del. I ett 
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individualiserat samhälle som Storbritannien och USA då har man saknar man den typen av 

svensk generell välfärdspolitik. Då kan man inte heller ställa den här typen av krav på 

människor med jobb och utbildning. Så det är någon form av kodifierat det form av osynliga 

samhällskontrakt vi har som Anna Kinberg Batra gör.  

 

M: Fredrik Furtenbach du har ju också följt den här diskussionen om värderingar, hur 

värderar du den?  

 

FF: men det är ju flera partiledare nu som pratar om det med svenska värderingar och jag 

tycker att de har en sak gemensamt, de har ganska svårt att säga vad de där värderingarna e. 

Både Anna Kinberg Batra och Stefan Löfven säger strävsamhet, att man gör rätt för sig, 

jämställdhet lägger dem till. Men sen så händer det när Anna Kinberg Batra får följdfrågor att 

hon rar upp forskning och det är något som heter world value survey och det är egentligen 

helt andra egenskaper som är där, där visar det då att svenskar är väldigt sekulariserade alltså 

att vi tror inte på gud och dem gillar individuell frihet. Och det där är egentligen andra 

egenskaper.  

 

M: Och vad är det? Vad är det ett tecken på de menar du? 

 

FF: ja det jag tycker det är ett tecken är att jag tycker att det här är ett värdeord som man 

fyller lite med det som passar en. Och jag tycker att det hänger ihop med en sak också att det 

är som jag har tänkt på kring den här diskussionen att båda ska ställa krav på invandrare och 

vad som är svenska värderingar att det finns något outtalat bakom hela tiden. AKB liksom 

radar upp en välidgt lång lista på krav som ska ställas på invandrare. Men när hon får frågan, 

gör dem inte rätt för sig, e de, anstränger de sig inte? De vill hon aldrig svara ja, då kommer 

det alltid ett mycket försiktigare svar. Så det finns  något outtalat hela tiden.  

 

M: Martin Klepke? 

 

MK: Ja jag tyckte du Martin Thunström från barometern här du öhm eh sa en beskrev den 

svenska modellen väldigt bra som en socialdemokrat skulle göra. För allt det här ligger i den 

svenska modellen att man ska ha fördelar men att man samhället ska ta hand om en då under 

arbetslöshet eller då om man råkar illa ut eh man har också plikten att göra sitt arbete så att 

ehm öh och bidra till vårt gemensamma välstånd och det är det som vi ändå på nått sätt har i 
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nån slags samförstånd manat fram men det är inget som ligger i våra sinnen eller celler utan 

det är något som vi har arbetat med under decennier.  

 

M: Vi ska hinna med och tala om nånting annat också i det här talet än just det här med 

värderingar. Ehm hon talade om alliansen. Det har hon varit ganska ensam bland de borgliga 

ledarna här. Vilken är din reflektion över det Martin Thunström.  

 

MT: Det är ju såhär att inför nästa val så kommer alliansen eller de borgliga partierna inte se 

ut som 2006 det kommer inte vara lika förberett det kommer inte va personal som är utbildade 

på samma sätt för att ta anställningar i regeringskansliet och det kommer inte va säkerligen 

inte ett likadant gemensamt program. Och det är klart att de mindre allianspartierna har ett 

mycket större behov av att synas och profilera sig. Medan Anna Kinberg Batra är idag den 

givna statsministerkandidaten. Och då är det också för henne självklart att framstå som en 

alliansledare. 

 

M: Fredrik Furtenbach? 

 

FF: Ja moderaterna är det parti som är mest beroende av alliansen därför att det är enda 

chansen för dem att få Anna Kinberg Batra till statsminister möjligen vid sidan av kd som 

behöver stödröster då, så det brukar, moderaterna drar sig ofta för att reta sina allianskollegor 

medan det för jan Björklund istället e en affärsidé som kanske inte betyder så mycket när det 

sen kommer till kritan.  

 

M: mm. Vi eh ska börja avrunda litegrann så smått. Vi ska hinna prata om hur det var 

retoriskt också. Martin Klepke, hur var det här talet som tal betraktat tycker du? 

 

(Någon hostar) 

 

MK: ja de var egentligen det som jag inledde med här, det var lite, det var för fragmentiserat, 

hon kunde ju det som nog ändå retade upp lyssnaren lite det var hennes fikande efter 

applåderna efter varje varannan mening. Jag tror inte det är ett retoriskt grepp som går hem. 

Särskilt väl utanför de närmast sörjande. 

 

M: Martin Thunström vad tyckte du om talet som tal betraktat? 
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MT: allmänt sätt är ju Anna Kinberg Batra i dag en tydligare partiledare och en tydligare i 

dem här sammanhangen. Och det tyckte jag kände präglar talet också. 

 

M: mm Fredrik Furtenbach, det här var ju Anna Kinberg Batras andra tal här i Almedalen. 

Hur var skillnaden från förra året minns du det?  

 

FF: nej faktiskt inte på rak arm men däremot tycker jag att hon blivit absolut blivit säkrare i 

sadeln. Men hon har fortfarande en bit kvar tycker jag från det här tex svara samma sak på 

alla frågor oavsett vad man frågar. Det har blivit bättre men går fortfarande, det kan 

fortfarande bli ännu bättre.  

 

M: Tack ska ni ha, tack så mycket för att ni kom till den här sändningen där vi har lyssnat till 

Anna Kinberg Batra moderatledarens tal i Almedalen. Gästerna har varit Martin Klepke 

politisk redaktör arbetet och Martin Tunström politisk chefredaktör barometern och också 

Fredrik Furtenbach vår politiske kommentator. Johar Bendjelloul heter jag. Vi har ju sänt 

massor av timmar från Sveriges radios scen i Almedalen den här veckan och vi ska lyssna nu 

på ett samtal från studio ett tidigare den här veckan om en av de frågor som diskuteras mest i 

Almedalen 2016. Frågan om nationalism och svenska värderingar. Li Hellström och Helena 

Groll var programledare.  

 

(51.29) 

 

Inslag börjar:  

 

LH: Vi ska alltså börja med det som ni har hör och som vi har hört och som har genomsyrat 

de politiska talen här i almedalen så här långt. 

HG: det handlar om nationalism om svenska normer och värderingar. Och det har beskrivits 

som slaget om svenskheten.  

 

LH: Och nästan alla partiledare har berört det här och så här har det låtit:  

 

”EBT: Sverige sverige 
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SL: Jag tror på Sverige.  

 

EBT: Älskade land 

 

JB: Jag stod och hissade den svenska flaggan.  

 

AL: Vi kommer aldrig att acceptera ett kluvet Sverige.  

 

SL: I sverige hatar vi inte på nätet.  

 

EBT: Jag älskar dig, inte bara för att dina jordgubbar ä dem godaste. 

 

SL: I sverige ställer vi inte grupp mot grupp.  

 

EBT: För att dina ängar och hagar är de finaste.  

 

SL: I sverige håller vi ihop. 

 

EBT: Eller för att dina skärgårdar är de vackraste.  

 

SL: Så sträck på er svenskar. 

 

EBT: Jag älskar Sverige för att det är mitt hem. ” 

 

(Inklippta bitar från de olika partiledarnas tal) 

 

M: Och två gäster på vår scen nu, Alice Thederesco som är politisk redaktör för 

göteborgspostens liberala ledarsida, välkommen hit. 

 

AT: Tack.  

 

M: Och välkommen också Daniel Suhonen, chef för tankekedjan katalys och 

socialdemokratisk debattör.  
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DS: Tack  

 

M: Vad säger ni om den här retoriken som vi har hört hittills och som vi hörde exempel på 

här? 

 

DS: Alltså jag tycker ju att det är, det här handlar om nyanser. Jag tycker för övrigt att det är 

kul att det är två invandrarbarn som sitter här och ska berätta om svenskheten, det säger något 

om Sverige och lyckad integration och vad som kan hända när vi skapar jobb och välfärd, så 

jag tycker det här handlar om nyanser, jag älskar Sverige också och jag tror att de flesta som 

finns i det här landet och därmed är svenskar gör det. Men jag blir lite orolig över så att säga 

sättet, alltså det finns en volymfråga i nationalismen när den kommer tillbaka. Det kan bli för 

mycket. Och jag tycker också att det är viktigt att, för mig är Sverige det moderna Sverige. 

Demokrati välfärdsstat jämställdhet mellan könen jämlikhet. Och då tycker jag att i vissa av, i 

framförallt de borgliga partiernas retorik så blir det ett vi och dem. Dem passar inte in, ni ska 

anpassa er. Eh och jag kan på ett sätt hålla med om det, det finns regler och normer som man 

måste följa, naturligtvis, men det kan också bli att den här retoriken, som kanske framförallt 

är ett desperat rop på väljare eh, att den blir så att säga destruktiv att det blir ett vi och dem 

istället för ett vi. 

 

M: Alice Theoderesco, vad säger du, hur har du tänkt när du har lyssnat på talen den här 

veckan? 

 

AT: nä men jag jag ser också att det här är en ny tendens eh och i viss mån en välkommen 

tendens som ju blommade upp efter diskussionerna inom miljöpartiet om handskakningar. Det 

var ju lite det som utlöste diskussionen kring svenska värderingar och statsministern sa i en 

riksdagsdebatt att ”i sverige så tar vi kvinnor och män i hand” ehm och det som är farligt med 

det här är om det sker en sammanblandning mellan det privata och det politiska. Eh jag tycker 

inte det är statsministerns uppgift att eh politisera vad vi gör och inte gör, däremot är det 

nödvändigt att det finns symboler som alla människor i sverige kan sluta sig bakom oavsett 

om de är födda här eller har invandrat hit, eh, och att det finns en positiv nationalism, lite som 

den som finns i usa där man kan sluta upp bakom symboler som flaggan och nationalsången 

och konstitutionen eh så att det inte bara blir baserat på blodsband för det är då det blir 

exkluderande.  
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M. Daniel Suhonen? 

 

DS: Och det är det som jag tycker att det blir. Jag tycker att den här nationalismen är lite 

osvensk. Jag tycker dels att svenskheten så att säga stoltheten över sverige har vari 

jämlikheten att jämställdheten, att vi byggt upp en offentlig sektor att jag tror att folk på 80 

talet var stolta över postverket att breven kom i tid, det är dem inte längre. I Sverige, alltså det 

är också så att den här debatten kom ju in efter att vi under Almedalen och ett halvår nu har 

pratat om invandring, problem så att säga, vi har en diskussion om låglönejobb, alltså de 

partier som skriker hårdast, alltså rycker hårdast i svenska flaggan de företräder här en politik 

för ökade klyfter, lägre löner, segregation och det tycker jag gör att det finns en besk 

eftersmak i den här vurmen för det svenska. (säger ngt som inte hörs blir avbruten av 

moderator). 

 

M: Men men vad är det osvenska menar du? 

 

DS: Nämen de är väl så att vi har ju på nått sätt att svenskheten e väl litegrann att vi inte är så 

nationalistiska. Vi är stolta litegrann i smyg, vi är stolta över inte såhär kung och fana eller 

fosterland utan ishockeylaget, zlatan, eh och vad heter det jämlikheten, och alla de här, och 

jämlikheten är ju alltså hotad. Och då börjar vi vifta med flaggan. Jag tycker att det finns en 

tendens där att istället för bostäder och jobb och jämlikhet så viftar vi med flaggan och skriker 

att vi älskar Sverige jag tror folk behöver välfärd inte hejarop.  

 

M: Alice Theodersco ser du den här det här problemet att nationalismen att den kan bli ett 

problem på det sättet som Daniel Suhonen säger? 

 

AT: Jag menar jag tror att den blir ett problem om den här exkluderande. Men den blir också 

ett problem om den finns i det dolda mellan dem, alltså det blir en diskrepans mellan oss som 

har tagit oss till det svenska och sen valt vad vi vill ta ur det och dem som aldrig får en 

möjlighet att dechiffrera vad svenskheten är. Jag brukar säga att det svenskaste som finns det 

är att förneka att det finns något svenskt överhuvudtaget. Och det gör det väldigt svårt för den 

som invadrar till Sverige att förstå vad det är. Därför att vi har en självbild av att vara väldigt 

toleranta. Och samtidigt när det ställs på sin spets i fråga om religiösa friskolor eller separata  

badtider eller så då finns det ju väldigt starka uppfattningar i Sverige vad man får och inte får 

göra och då tycker jag att det är ärligare att säga att det här är vad vi accepterar och här går 
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gränsen för vad vi inte accepterar och sen få, får människor en möjlighet att att förhålla sig till 

det istället för att vi säger att amen svenskt det är Zlatan, nej det är inte där skiljelinjerna går 

huruvida man gillar Zlatan utan de går bland annat i hur man ser på om kvinnor och män ska 

behandlas på samma sätt och och problematiken mellan det mångkulturella samhället som 

erkänner att det finns olika kulturer och samtidigt då det svenska i att vi ställer jämställdheten 

prioriterar den väldigt högt. 

 

DS: Men jag tror då att det det finns ju nånting med att när vi pratar om svenskheten så är det 

på klangbotten av att vi pratar denna vecka här i Almedalen om att så att säga tafsande på 

festivaler vattenkanoner i förorten vi pratar inte speciellt mycket om det oerhört osvenska, 

seden att skattefuska och flytta sina pengar till panama, vi pratar inte om den mycket 

osvenska och skadliga verksamheten att privatisera ett skolsystem och göra den olika för olika 

grupper eh där man också har religiösa och konfessionella friskolor. Alltså jag tycker att det 

finns ju pol, och då då blir det också såhär att här i Almedalen då alla då ansluter sig till den  

Här nationalistiska krishanteringen mot SD ja då blir det ju också e fråga där alla är likadana i 

stort sett. Och skillnaderna blir väldigt små. Hade vi däremot pratat om friskolorna, skatterna 

pensionerna, då hade vi haft skillnader mellan partierna som hade slagit ut SD och stödet 

mellan dem. Nu blir alla flaggviftande och viss, vilka viftande först och vilka är mest 

trovärdiga när de viftar med flaggan. Jo det är ju SD… 

 

AT: Fast…. 

 

DS: Och nästa kommer KD:  

 

AT: Fast det är ju en väldig skillnad att som SD nånstans säga att svensk är den som föds i 

Sverige och att ha en linje som ändå propagerar att man ändå kan bli svensk. Och jag tycker 

att det är positivt att dem andra partierna ser till att inte SD har monopol på svenskhet och en 

inkluderande nationalism för det är viktigt för sammanhållningen för när vi pratar om ett 

splittrat Sverige handlar det också om att människor inte känner samhörighet varken dem som 

var här från början eller dem som kommit hit efteråt och det är farligt för samhällen när 

människor inte längre känner gemenskap. 
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DS: men den gemenskapen tror jag inte kan manas fram med så att säga ehm flaggviftning 

och slagord utan jag tror att det handlar om att bygga realpolitiska lösningar där människor 

sätts i arbete, samhället sätts ihop… 

 

M: Säger Daniel Suhonen chef för tankesmedjan katalys, socialdemokratisk debattör och vi 

hörde också Alice Theoderesco, politisk redaktör, chef för liberala Göteborgspostens 

ledarsida. Tack för att ni kom hit båda två. 

 

 

Vänsterpartiet 
Sändes den 10/7-2016 (Sveriges Radio 2016h). Radioprogrammet pågick i 60 min. De 

politiska kommentarerna började prata 28.47 minuter in i sändningen. Moderator var Johar 

Bendjelloul (JB). Journalister som medverkade var Anna Herdy (AH), chefredaktör på 

veckotidningen Flamman (socialistisk); Amanda Björkman (AB), ledarskribent på Dagens 

Nyheter (oberoende liberal); Fredrik Furtenbach (FF), politisk kommentator Ekot.  

 

 

JB: vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt alltså som har avslutat den här almedalsveckan med 

sitt tal här ifrån Visby på Gotland vi ska prata lite nu om det vi nyss hört här tillsammans med 

ett antal kommentatorer. Vi har Anna Hardy som finns i en studio i Uppsala, lyssnar på talet 

därifrån, som är chefredaktör på socialistiska veckotidningen Flamman, välkommen.  

 

AH: Tack så mycket.  

 

JB: Amanda Björkman är ledarskribent på Dagens Nyheter finns på en studio i Stockholm, 

välkommen.  

 

AB: Tack. 

 

JB: och så har vi även med oss vår egen politiske kommentator Fredrik Furtenbach, hej 

Fredrik. 

 

FF: Hej.  
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JB: Fredrik Furtenbach om vi börjar med dig, hur var det att lyssna på Jonas Sjöstedt denna 

afton? 

 

 

FF: jodå han, jag tycker man kände igen en hel del av honom som talare. Det enda här som 

möjligen var en nyhet det var väl att han var så väldigt hård i tonen mot regeringen för där 

gick han ju lite längre än vanligt. Han beskrev det som att det är bara vänsterpartiet som 

kommer att egentligen med alla idéer som leder till större jämlikhet och regeringen är ett 

gammalt ånglok och miljöpartiet står där bak och skyfflar kol. Jonas Sjöstedt samarbetar ju 

ändå och stödjer regeringens budget här så att det här tycker jag var lite hårdare än vanligt 

från honom. 

 

JB: ska återkomma till det vi ska här först höra Anna Herdys intryck.  

 

AH: ja jag hör dig väldigt dåligt för jag hör fortfarande micken från scenen, men jag kan dra 

ihop några olika saker som jag tyckte var väldigt bra och det var exempel det han inleder med 

som är sex timmars arbetsdag. Det är ju en fråga som varit het inom vänsterpartiet och som 

har varit en debatt under en lång tid huruvida det är ett realistiskt krav eller inte. Tyvärr så 

kommer Sjöstedt inte med några liksom konkreta förslag på varför det är vik…eller liksom på 

några konkretare formförslag på hur det här skulle kunna gå till. Och det tror jag skulle stärka 

upp den debattlinjen ganska mycket… eh.. till exempel om man börjar med att ge kortare 

arbetsvecka för människor inom välfärdssektorn eller eller liknande. Men annars tycker jag att 

det är ett väldigt bra tal och det som Fredrik sa är det en annan fiendebild vilket jag tycker är 

lite upplyftande eh han målar upp en socialdemokrati som har varit viktig för Sverige och som 

är viktig för Sverige men som just nu inte tillför några som helst idéer utan sitter still i båten 

och inte vågar göra stora reformer som faktiskt skulle öka jämlikheten och där visar han ju 

också på tydligt vänsterpartiets status men också vänsterpartiets roll  och vilken effekt som 

vänsterpartiet kan ha om man samarbetar med regeringen och det e väldigt bra.  

 

JB: A vi ska återkomma till det där strax om hur Jonas Sjöstedt talade om de partier som han 

trots allt förhandlar om statsbudgeten med vi ska höra Amanda Björkman här först från 

dagens nyheter. Vad tänkte du? Hur var upplevelsen till att lyssna till Jonas Sjöstedts 

almedalstal? 
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AB: jag tycker alltid Sjöstedt är ganska trevlig att lyssna på eftersom han begåvad talare. Eh, 

innehållsmässigt däremot är det lite annorlunda. Han talar om att rika brukar överskatta sig 

själva och jag undrar om det inte är just vad vänsterpartiet gör i hög grad här eh man får 

intrycket av att Sjöstedt e anledningen till allt positivt som socialdemokrater nånsin har tänkt 

eller gjort. Att det är han som ligger bakom det på samma sätt som att det är han som ligger 

bakom allt själv. Och om man ska koppla åter till den här ånglokomotiv liknelsen det är 

miljöpartiet som skyfflar kolet då är åtminstone vänsterpartiet som står bredvid och skäller.  

 

JB: A vi ska lyssna jag kommer till det vi ska höra vad Jonas Sjöstedt sa när han när 

benämnde gav epitet till socialdemokraterna och miljöpartiet.  

 

Jonas Sjöstedt: socialdemokraterna är som ett gammalt ånglokomotiv. Dem har tjänat väl, 

under många år, har de dragit Sverige mot rättvisa och mot jämlikhet. Men tiderna 

förändras. Idag är det inte ånglokomotiv som man ska hoppas på om man vill framåt. Och 

miljöpartiet då? Ja det är väl dem som står där bak och skyfflar kolet. (applåder från 

publiken) 

 

JB: Mm miljöpartiet som kolskyfflare alltså Fredrik Furtenbach, den här tonen mot 

socialdemokraterna och miljöpartiet var, hur tolkar du den? 

 

FF: Ja den var som sagt tuffare än vanligt. Och jag tror att man tycker att märka på 

miljöpartisterna att dem börjar tröttna en smula på detta för just dem har han ju gått ganska 

hårt åt innan. Han har ju vi brukar ju inte missa tillfälle att peta lite i såret när dem har gjort en 

smärtsam kompromiss på nåt miljöområde med regeringen till exempel kolet men finns gott 

om andra förslag också. Så att ja, det är möjligt att det här sprider en viss irritation eller spär 

på en som redan finns inom miljöpartiet. 

 

JB: Mm Anna Herdy vad tänkte du runt hur regeringspartierna omnämndes i det här talet? 

 

34.06 

 

AH: nämen som sagt jag tror det är en en en förändrad fiendebild som Sjöstedt försöker måla 

upp och det är ju för att vänsterpartiet börjar nu så smått även om det är i alldeles för liten 

skala sno lite väljare från social, besvikna liksom socialdemokrater och det tror jag det är på 
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nåt sätt om man vill va ett parti som företräder ehm säger sig företräda dem som Sjöstedt 

säger sig företräda det vill säga arbetarklassen då måste man också vinna den och inte bara en 

en välmående och intellektuellt sett vänster medelklass och då tror jag att det här är en det här 

är en bra väg att gå. Jag håller ju med Amanda i att det det är inte nödvändigtvis så att 

vänsterpartiet är liksom det go, roten till allt gott som händer nånsin men det är fortfarande så 

att i en politisk debatt som vi har nu där miljöpartiet med rätt får mycket kritik för att de 

faktiskt bara vill ha makten och inte stå upp för dem sakerna som de har lovat sina väljare, då 

är det tydligt att vänsterpartiet behövs och de är också dem som tillför något till den politiska 

debatten som är mer en symbolpolitik och fina ord.  

 

JB: mm Amanda Björkman, du var inne här på, hur skulle du beskriva vänsterpartiets 

position, man är med och styr landet via statsbudget men ändå i någon slags opposition som 

man kan kalla ett samarbetsparti för ånglok och kolskyfflare. 

 

AB: ja man skulle väl kunna säga att Sjöstedt väldigt hårt utmanar det här talesättet att man 

kan inte både äta kakan och ha den kvar… 

 

(någon skrattar till) 

 

AB: …han visar väl nån stans att vi har ett parlamentariskt läge där han faktiskt kan och gör 

det också. Frågan e om han inte tar sig lite mycket friheter i retoriken här. För att han kan 

göra det är ju verkligen inte självklart och det är inte heller självklart vad som ska hända inför 

nästa val. För varför ska det här miljöpartiet som han så hårt går åt va intresserade av ett 

vänsterparti nästa tillfälle som det gäller att få ett samarbete. Och man kan ju tänka också att 

den här läxan som miljöpartiet gjort nu, om man i opposition är väldigt kategoriskt med 

ultimatum och hårda ord så kommer det bli svettigt den dagen man sitter vid spakarna. Och 

man skulle kunna tänka att vänsterpartiet då ser det som en läxa och tänker ah det här är 

faktiskt sant man får nog ligga lite lägre vad det gäller retorik om man ska kunna backa upp 

det en vacker dag, istället verkar man ju dra motsatt slutsats och tänka nu är vi ju ensamma 

här om att kunna köra den hårda retoriken så nu drar vi på dubbelt och det tycker jag visar på 

att man inte är särskilt intresserad av att driva igenom verklig politik utan snarare opposition 

och det kan man  ju också se i hans uttalande han han anklagar regeringen för att man så 

gärna vill slå sig ihop med borgliga. Och det kallas ju riksdagsmajoritet, det kallas ju att få 
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saker igenom i riksdagen. Och att det är något dåligt säger ju också något om vänsterpartiets 

roll  och syn på det här.  

 

JB: Ska vi höra med Anna Herdy, finns det risker förknippat med att höja tonläget va lite 

extra syrlig mot regeringspartierna?  

 

AH: Ja men samtidigt så tror jag att det är inte bara retoriken som är verklighet som spelar roll 

utan det är också vilka reformer man lägger och där måste man ändå säga att där är ju 

vänsterpartiet väldigt försiktiga om man jämför med hur man har agerat under tidigare år och 

under tidigare samarbeten. Det finns alltså gratis medicin till alla över 80 år vem kan va emot 

detta förslag när vi ser hur.. 

 

(avbryts hörs inte vad som sägs) 

 

AH: Det är bra Amanda. Det finns en tydlig höger vänster konflikt här men de jag menar bara 

att det är inte en jättestor reform de är inte en jättekostnads reform och man har tydligt 

meddelat på vilket man vill ehm helt enkelt vilka pengar man vill använda för att finansiera 

den här reformen och det genom att beskatta dem med högst inkomst något mer och jag 

menar bara att det de i ord är det mycket kritik men det ligger ändå på en nivå som jag tycker 

förhåller sig ganska väl till det politiska samtalet i övrigt men i reformer är man ganska 

försiktig och lovar inte mer än vad man faktiskt kan få igenom och det tror jag för mig jag 

skulle önska att dem tog i ännu mer men för för rent strategiskt är det säkert en ganska smart 

linje.  

 

JB: Fredrik Furtenbach vi är inne på det här att det finns ju dem som menar att vänsterpartiet 

hade kunnat tuffa till sig i förhandlingar med budgeten och regering. Eeeeehhhh…finns det 

utrymmet för vänsterpartiet då att vara tuffare i höst till exempel?  

 

(38.43) 

 

FF: ja Sjöstedt han har bestämt sig för att han ska bara ställa ett ultimatum och det gäller det 

här med vinster i välfärden och i och för sig ligger det säkert nånting i det att man kan inte 

ställa många ultimatum det går liksom inte men eeeh och sen så har det väl visat sig tycker jag 

att han det börjar den här sitsen som vänsterpartiet har den börjar bli väldigt tacksam. Dem 
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slipper malas ner som miljöpartiet och dem får ändå igenom ett antal konkreta reformer så att 

den känns allt mer bekvämt för vänsterpartiet eller borde åtminstone göra det.  

 

JB: mm vad säger du Amanda Björkman om eller har vänsterpartiet ett drömläge i svensk 

politik just nu? 

 

AB: ja det har dem verkligen och jag tycker också att vänsterpartisterna missbrukar det 

drömläget ganska rejält om man tittar på just den här skarven mellan retorik och praktik. Inte 

bara då, som Anna påpekar att det liksom, eh retoriken ligger väldigt långt ifrån kraften ifrån 

reformerna men vilka reformer är det också man vill genomföra? Jo den här åldersgränsen för 

att som man ska sänka då för avgiftsfria läkemedel ja men om man pratar så mycket om att 

man inte ska ge mer till (hör inte ord) varför sätter man då inte en åldersgräns som har en 

behovsprövning? Varför göra så att även de välmående rika äldre personerna ska få en sån här 

reform? Det säger ju väldigt mycket emot den retorik som Sjöstedt annars lutar sig mot. Och 

det här är också typiskt för vänsterpartiet tycker jag att man går hårt ut man sammanfattar det 

i en reform som låter väldigt stark i sig själv, samma sak med glasögon som man körde 

tidigare och sen så landar det i själva verket inte alls i vad man sa utan i nått slags bidrag som 

man kan få för glasögon men man fortsätter med retoriken och målar ut det som att man 

minsann har drivit igenom gratis, som man då kallar avgiftsfria saker.  

 

JB: Anna Herdy håller du med om det? Eller vad säger du om den bilden att vänsterpartiet har 

väldigt uppumpad retorik om man beaktar vad de sen faktiskt åstadkommer? 

 

(40.51) 

 

AH: Nä men jag tror att det handlar om politik där jag och Amanda inte håller med varandra. 

Jag tror och jag tror att vänsterpartiet tycker samma sak, att reformer som man genomför för 

alla, och det är därför som vi har framgångsrika reformer som maxtaxa eller ehm ehm jamen 

allmän sjukvård alltså olika saker som det här välfärdssamhället välfärdssamhället har byggts 

på det handlar om generella reformer som får som är bra för alla eh och det tror jag är ett 

framgångsrecept. Sen så håller jag med om att som sagt jag tycker att man kan gå längre i 

reform mässigt än man gör. Eh och jag tycker att man, men man använder ändå de reformerna 

som man får igenom på ett väldigt effektivt sätt rent rent retoriskt och det tror jag det tror jag 

väljarna förstår och också uppskattar.  
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JB: Vi ska avrunda den här diskussionen om Jonas Sjöstedts tal, Fredrik Furtenbach, hur var 

det som tal betraktat skulle du säga? 

 

FF: Jo men jag tycker att han är en bra talare och när ibland så håller han tal med ganska 

mycket värme och då sticker det ut ganska mycket och jag tycker att det där har sin poäng. 

Sen så när han debatterar då är det en annan stil som han har men jag tycker att hans tal eh 

dem skiljer sig ganska mycket från de flesta andra partiledares tals som hålls och det tycker 

jag kan vara intressant att lyssna på.  

 

JB: Anna Herdy hur tycker du detta var retoriskt tycker du? 

 

AH: retoriskt så jag håller med om att det sticker ut för att alla de andra talen har handlat om 

liksom eh svenska värderingar och integration och han försöker faktiskt föra tillbaka liksom 

den politiska debatten i alla fall i en dag till jämlikhet och det som torde vara arbetarrörelsens 

största utmaning att göra det här samhället mer jämlikt så jag tycker att han skulle tjäna på att 

kunna växla lite mer i tempo och han låter eh det är många som har sagt det och förra 

almedalstalet var lite liknande att liksom han låter som en farbror som läser godnattsagor och 

för många är det ju trevligt (skrattar till) jag tror att han skulle tjäna på att kunna ha lite mera 

rörlighet i tempo och tilltal och så där. Men bra tal tycker jag, ett ut av hans bästa. 

 

JB: mm Amanda Björkman avslutningsvis, vad tycker du om detta tal, som tal betraktat? 

 

AB: Jag tycker nog att det är ganska tilltalande det här farbror som läser godnattsagor jag 

tycker att det funkar bra så länge man så länge man håller tempot uppe hyfsat och det tycker 

jag att han gör. Jag tycker alltid att Sjöstedt håller en nivå som kanske inte alla andra 

partiledare gör. Eh och jag tycker också att han kanske hade det mest tacksamma läget på lång 

tid för det är väl sällan vi ser att alla andra partiledare riktar in sig på mer eller mindre samma 

frågor. Till och med har de pratat om samma lilla rapport. Så att han har ju verkligen haft ett 

lätt läge att få lite utrymme för en annan fråga som inte behöver konkurrera med så många 

andra frågor utan enbart en som de andra har riktat in sig på.  

 

JB: Tack så mycket. 
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FF: Får jag säga en sak till? 

 

JB: Ja det får man det är ju…du är ju politiskt kommentator… 

 

FF: Jag tänkte bara på att.. 

 

JB: Varsegod. 

 

FF: Jo men jag tänkte bara på att en sak att det var ju inte ett ord om Brexit här. Det kan jag 

tycka var lite konstigt eftersom det var så nyss. Och det bekräftar väl det där att det var inte 

särskilt kul egentligen det där resultatet för Sjöstedt trots att han är EU motståndare.  

 

JB: Nä just det för att det är partier som han normalt inte gillar som har drivit det hårdast.  

 

FF: Ja och kampanjen innehöll mycket som han kanske tycker är förskräckligt och 

främlingsfientlighet och förenklingar och vi mot dem och etc.  

 

M: Tack så mycket Anna Herdy som är chefredaktör på socialistiska veckotidningen 

Flamman, tack för att du var med i den här sändningen.  

 

AH: Tack så mycket. 

 

JB: och tack också Amanda Björkman ledarskribent på dagens nyheter, tack du också. 

 

AB: Tack.  

M: vi…det här talet är då alltså det sista här i Almedalen vi ska avrunda nu med Fredrik 

Furtenbach. Att försöka sammanfatta den här veckan som har varit här, hur låter det? 

 

(45.04) 

 

FF: ja, det är…förlåt mig, nu uppfattade jag inte riktigt frågan. 

 

JB: nä min fråga var ganska enkel. Det här var det sista som hände i almedalsveckan, hur 

skulle du sammanfatta den här politiska veckan?  
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FF: Ja det har väl mer eller mindre låtit som en vecka lång nationaldagsfirande.  

 

Avbryts av ett inspelat inlägg 

 

Göran Hägglund: Tack tack så mycket (applåder) 

Overvoice: måndag i Almedalen det var kristdemokraternas dag.  

Göran Hägglund: Vilken kväll 

Overvoice: partiledare Göran Hägglund höll tal 

  

JB: Ja nu läckte det in ljud från ett inslag som kommer om bara en liten stund. Vi ska se om vi 

har kvar Fredrik Furtenbach. 

 

FF: ja.  

 

JB: du är kvar, ska vi försöka oss på… 

 

FF: jo jag skulle säga… 

 

JB: varsågod Fredrik.  

 

FF: jo att den här veckan har varit som en sju dagar lång nationaldagsfirande för Sjöstedt ska 

man inte räkna in här. Det vill säga det har handlat väldigt väldigt mycket om vad som är 

svenskt, svenska värderingar och Ebba Busch bröt nån slags gräns i alla fall jämfört med 

tidigare när hon talade framför en stor vajande flagga. Så att det här var ett ganska speciellt 

almedalsår på det sättet och jag har ju då i alla fall bevakat politik sen i början på 90-talet och 

har tror jag aldrig riktigt hört det låta såhär när man pratar om svenskhet.  

 

JB: Mmm…vad eh och vad hur skulle du…vad är det ett utryck för skulle du säga då? 

 

FF: Ja men jag tror att det beror på efter den här akuta krisen i flyktingsystemet för 

flyktingmottagning så har debatten börjat glida över till handla om vad ska man göra ehm hur 

ska man hantera det här och de här som har kommit hit integration och hur dem ska få arbete. 

Då har både moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna börjat prata mer om de krav man 
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måste ställa och att dem som kommer hit ska anpassa sig. Socialdemokraterna har delvis gett 

sig in på samma debattarena även om det låtit lite annorlunda och det jag tror att det är ena 

förklaringen. Det här den kantringen i debatten som har hänt när man har gått över till att 

börja integration och det andra är förstås det som ligger i botten på allting nämligen att efter 

att sverigedemokraterna stal en väldigt stor kaka moderatväljare så har moderaterna försökt få 

tillbaka dem och kristdemokraterna har under nya partiledare Ebba Busch Thor gett sig in i att 

försöka kapa åt sig ungefär samma väljare. 

 

JB: Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, den här sändningen är nu snart slut, producent my 

rovender, Johar Bendjelloul heter jag, tekniken har sköts av Håkan Sjökvist. Vi ska avsluta 

med att lyssna på ett inslag från tidigare i morse från gomorron världen som blickade tillbaka 

på stora politiska frågor som avgjorts här i Almedalen. Det handlar om fastighetsskatten. Vi 

hör dåvarande partiledare Göran Hägglund.  

 

(48.20) 

 

Musik startar.  

 

GH: Tack. (applåder) tack för det, utmärkt. Tusen tack. Å tack för välkomnandet.  

Overvoice: måndag i Almedalen valåret 2006.  

GH: Tusen tack.  

Overvoice: det var kristdemokraternas dag.  

GH: En härlig kväll eller hur.  

Overvoice: partiledaren Göran Hägglund höll tal för boendegaranti för äldre, civilkurage 

och ohälsa bland unga. Och så fastighetsskatten. 

GH: min uppfattning är att fastighetsskatten är en omoralisk skatt. Som om det fanns guld att 

sälja i stugväggarna och bankomater  på hus loftet. 

OV: han berättade om änkans Stina som bodde i en liten fiskarstuga i Bohuslän. Henens 

taxeringsvärde hade stigit med 238 procent och nu skulle skatten bli så hög att hon inte hade 

råd att bo kvar. Hon skulle tvingas flytta från stugan som hennes morfar hade byggt med sina 

egna händer. 

GH: Fastighetsskatten är mina vänner en konstruktion fylld av röta, råttor och radon. Den 

borde rivas och ersättas med ett hållbart bygge (applåder).  
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OV: Sent den kvällen när gräsmattan framför almedalsscenen tömts på folk klev Göran 

Hägglund in på Visby hotell, det fina hotellet mitt i centrum för att möta Fredrik Reinfeld 

Maud Olofsson och Lars Leijonborg. Fastighetsskatten var en knäckfråga som behövdes få en 

lösning. Det var viktigt för allianspartierna att de kunde komma överens.  

 

Nu övergår det till en intervju med hon som är ov och gh. 

OV: Hur, men hur gick det här mötet till då? 

GH: vi fanns på ett hotellrum som var Fredriks, alltså Fredrik Reinfeldts hotellrum och eh vi 

ägnade några timmar åt den här frågan. Eh jag var när vi gick in i rummet långt ifrån säker 

på att vi skulle kunna komma överens under den kvällen. Men jag tyckte då samtidigt då att 

jag hade trumf på hand att var det så att vi inte kom överens så var det inte jag som satt mest 

illa till utan de andra borde vara mer angelägna om att komma överens. Det var vi som hade 

det som många människor efterfrågade.  

 

Musik startar. Och fortsätter i bakgrunden. 

 

OV: (tillbaka som overvoice ej intervju) många upplevde alltså fastighetsskatten som orättvis 

och oförutsägbar. Den var kopplad till taxeringsvärdet och när bostadspriserna ökade så 

ökade också taxeringsvärdena och därmed skatten. Flera partier hade tankar på att skruva 

lite på systemet för att skatterna inte skulle bli för hög. Men det var bara kristdemokraterna 

som lanserade ett förslag om att ta bort fastighetsskatten helt. 

 

Tillbaka till intervju. 

 

GH: Vi hade ju då som kristdemokrater att vi sa att vi ville ha en låg enhetlig avgift, alltså att 

den skulle va lika i landets alla kommuner. (Harkling). Och att det skulle va en kommunal 

avgift som då skulle gå till att bestrida eller täcka kostnader som kommunen har för gator och 

vägar och avlopp eller vad det nu kan vara men att den skulle takas på en viss nivå som på 

den tidpunkten var 2 800 kronor.  

 

Tillbaka overvoice: ja Göran Hägglund hade sin modell och i hotellrummet i Visby 2006 

skulle han då övertyga de andra partiledarna. Det var moderaterna som var problemet. 

Partiledaren Fredrik Reinfeldt och ekonomiskt politisk talesperson Mikael Odelberg hade 

tidigare den våren sågat kristdemokraternas modell i en debattartikel i svenska dagbladet. 



 151 

 

Intervju via telefonsamtal:  

 Ja vi var ju väldigt kritiska till kristdemokraternas modell, dels för att eh det är en ganska 

komplicerad manöver att översätta en statligt skatt med en kommunal fastighetsavgift. Vi var 

också väldigt skeptiska till kristdemokraternas finansiering för att de ville finansiera sin 

förändring med att en kraftig höjning av reavinstskatten. Och att bibehålla rörligheten på 

bostadsmarknaden är väldigt viktigt och då är det kontraproduktivt att höja reavinstskatten. 

Så vi var i utgångsläget negativa till deras lösning. Och vi tyckte att de körde en ganska 

populistisk linje. 

 

Tillbaka overvoice: Mikael Odelberg som då var politisk talesperson för moderaterna. 

 

”Vi kommer att slåss för arbetslinjen tills vi dör” (från ett annat inslag” 

 

OV: Partiledaren Fredrik Reinfeld var särskilt irriterad över förslaget eftersom det inte följde 

det arbetslinje som nya moderaterna och alliansen gjort till konfliktlinje i valrörelsen skulle 

skatter sänkas skulle det var för att det var jobbskapande inget annat. 

 

Tillbaka intervju MO. Moderaterna hade stämmobeslut på att fastighetsskatten borde 

avskaffas men vi insåg ju också att fastighetsskatten handlar ju då om 25 miljarder kronor. 

Eh och vår uppfattning var ju då att ska den avskaffas kommer det ju ta väldigt lång tid och 

det fanns andra skattesänkningar som var viktigare att prioritera inte minst skatten på arbete.  

 

OV: Göran Hägglund hade alltså mycket emot sig den där kvällen på Fredrik Reinfeldts 

hotellrum i Visby. Men han hade hjälp av andra starka krafter.  

 

(Hörs massa ljud från människor i bakgrund.) 

 

OV: i åratal hade organisationer som villaägarna och skattebetalarnas förening ordnat 

demonstrationer mot fastighetsskatten.  

 

(hörs från en demonstration) 
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Reporterröst från ett gammal inslag: Ja nu har orkestern börjat spela och molnen börjat 

skingra sig något men annars har vädret här i kungsträdgården varit ungefär lika bistert som 

humöret hos demonstranterna.  

 

OV: En gång det var 2002 hade demonstranterna plakat med texten mördare och stämningen 

var så hemsk att skatteutskottets ordförande fick skyddas av politiker från andra partier för 

att kunna ta sig därifrån. Dagen efter försökte villaägarnas viceförbund direktör Elisabeth 

Österlund förklara händelsen i studio ett. 

 

Inslag från studio ett EÖ: jag kan berätta en sak om det där mördarplakatet för det 

tillverkades i vår verkstad och våra funktionärer där sa ifrån och sa såhär får du inte skriva. 

Det här kan du inte ha. Varpå han blev otroligt upprörd och så sa han ”det är precis så 

såhär, vår granne eh tog livet av sig för han inte kunde med tanke att bo kvar i sitt eget hem.” 

För honom var det nog…men det försvarar inte men det finns ändå en förklaring… 

 

Musik startar igen och fortsätter. 

 

MO: Vi var ju piskade att komma överens. Och skatten var en oerhört het fråga 2006.  

 

OV: Mikael Odelberg moderaterna.  

 

MO: och skickliga lobbyister inte minst villaägarna hade lyckats höja temperaturen väldigt 

kraftigt i frågan. Ehm och vi ville ju, fastighetsskatten var besvärande hög i den här vid den 

här tidpunkten och det var nödvändigt att göra något så det är klart ville vi nå fram i valet 

som en allians så var vi också tvungna att lansera en gemensam lösning.  

 

OV: politik är ibland inte mer än så. Ett ganska litet parti fångar upp en fråga som har stöd 

av ett gäng högljudda intresseorganisationer. Dem andra lyckas inte hålla emot. Fyra 

partiledare i ett hotellrum som enas till slut.  

 

Tillbaka till intervjun med GH: Ehm och ehm den här sena kvällen i Visby så kommer vi ta 

varandra i hand på en överenskommelse som innebär att det statliga skattesystemet skulle 

avskaffas. 
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Reporteröst från annat inslag: Efter en lång dragkamp har de borgliga partierna enats om 

fastighetsskatten. Om de vinner valet ska skatten sänkas nästa år och året därpå är tanken att 

systemet helt ska bytas ut.  

 

GH: Jag är oerhört stolt och glad över att i dag tillsammans med mina partiledarkollegor 

kunna presentera en överenskommelse om att avskaffa ett orimligt orättfärdigt skattesystem. 

 

OV: Efter valet upprepade Göran Persson många gånger att det var fastighetsskatten som 

gjorde att socialdemokraterna förlorade makten. Egentligen var det bara fyra procent av 

väljarna som menade att fastighetsskatten hade betydelse för vilket parti de valde, enligt 

valforskarna. Men samma undersökning visade att väldigt många ogillade skatten och väldigt 

få tyckte att den var bra. Men det där att det var fastighetsskatten som avgjorde valet det blev 

en sanning som hängde kvar. Och nu tio år senare e fastighetsskatten egentligen bara 

populär hos en grupp, ekonomerna.  

 

LC: Nä jag tycker ju som andra ekonomer att fastighetsskatten är en bra skatt. Alla skatter 

har problem men den skatten har mindre problem, innebär mindre negativa effekter än 

mindre skatter.  

 

OV: Ekonomiprofessor Lars Calmfors.  

 

LC: Och därför borde skattesystemet ha en ordentlig sån skatt.  

 

OV: Vad är det som gör att den inte har så mycket problem då? 

 

LC: nja alltså det vi i huvudsak beskattar är ju arbete. Och det har ju då nackdelen att det får 

människor att arbeta mindre. Och vi vill ju då ha så små negativa effekter som möjligt.  

 

OV: Lars Calmfors professor emiritus i ekonomi och tidigare ordförande för finanspolitiska 

rådet som flera gånger kritiserats att fastigheter beskattas lägre än andra placeringar. Det 

kopplas ihop med stigande bostadspriser och svenskarnas allt större skuldsättning. Både 

OECD och EU kommissionen har uppmanat Sverige att återinföra fastighetsskatten för att 

undvika en bostadsbubbla som kan orsaka finanskris. Men finansministern har vägrat. Vare 

sig de hetat Anders Borg eller Magdalena Andersson. Och i dem blocköverskridande 
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bostadssamtal som avbröts runt midsommar i år för att partierna inte kunde komma överens 

så var fastighetsskatten den enda fråga som man från början bestämt att man inte skulle prata 

om. Lars Calmfors menar att politikerna agerar mot bättre vetande.  

 

LC: skulle säga alla politiker som man talar med privat mellan skål och vägg så inser alla att 

alla säger att dem förstår att vi borde egentligen av rationella skäl ha en ordentlig 

fastighetsskatt men ingen vågar av rädsla av kritik av andra i den offentliga debatten gå ut 

och säga det så det är verkligen ett exempel på att ingen vågar göra det som man egentligen 

skulle vilja.  

 

OV: Göran Hägglund har hört ekonomernas kritik många gånger men han är ändå övertygad 

om att det var rätt att slopa fastighetsskatten. 

 

GH: Sen är det ju också så att det är skillnad på att vara den som sitter vid skrivbord och 

fyller i tabeller och den som försöker bedriva en politik som människor faktiskt kan leva 

under.  

 

OV: Vad är detta din största politiska seger? 

 

GH: Ja jag tycker det är flera saker som är väldigt svåra att inbördes gradera men det här 

får nog ändå sägas vara ja kanske den största just för att vi var helt ensamma från början och 

idag så är det ingen som vågar knysta att man skulle vilja göra något åt det.  

 

OV: nej tvärtom verkar ju alla livrädda för den här frågan fortfarande.  

 

Mummel av röster….”Nej vi har inga förslag om att höja fastighetsskatt, alla 

nationalekonomer älskar fastighetsskatt men jag har förstått att svenska folket gillar inte 

fastighetsskatten”. 

 

OV: alltså när man ser på Magdalena Anderssons kommentarer till exempel. 

 

GH:  ja och jag tror ju att skulle nån i någorlunda närtid ta upp den här frågan igen så skulle 

så skulle dem nog få uppleva mängder av minnesbilder som kommer tillbaka hur det faktiskt 

var inför 2006 och den här frågans ehm ehm grav av angelägenhet för människor.  


