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Sammandrag
Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra svenska politikers metaforbruk, dels för att se vilka
skillnader och likheter som finns och dels för att se om dessa skillnader och likheter kan kopplas
samman med politikernas ideologiska bakgrund. De politiker jag har undersökt är Mona Sahlin
(s), Lars Ohly (v), Fredrik Reinfeldt (m) och Göran Hägglund (kd). Mitt material är hämtat från
två av riksdagens partiledardebatter under riksmötet 07/08. Utifrån materialet har jag inriktat mig
på tre politiska frågor: arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik och Sverige och samhället samt
jämfört hur partiledarna refererar metaforiskt till dessa frågor. Jag har funnit både skillnader och
likheter i partiledarnas metaforbruk vad gäller dessa tre politiska frågor. Skillnaderna är tydliga
både vad gäller frekvens och vilka typer av metaforer som partiledarna använder vid de olika
politiska frågorna. Det är dock svårt att entydigt visa att skillnaderna i metaforbruket skulle vara
ideologiska.
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1 Bakgrund
Syns vår ideologiska bakgrund i vilka metaforer vi använder? Den frågan tänker jag utreda i
denna uppsats som undersöker fyra svenska partiledares metaforbruk.

I en kritisk textanalys undersöker man en texts ideologiska intentioner. Sådana typer av analyser
där man undersöker ideologi är vanliga inom diskursanalysen. Jag kommer dock inte att göra en
renodlad diskursanalys, utan undersöka enbart metaforbruket hos politikerna. Dock tycker jag att
en beskrivning av begreppet ideologi är nödvändigt för att sätta in metaforerna i ett sammanhang.
Hellspong (2001:131) ger denna förklaring av begreppet:

Ofta sammankopplas den sociala funktionen hos en viss text med en viss ideologi som den förmedlar. En
ideologi är en helhet av mer eller mindre tydliga föreställningar och värderingar som präglar hur vi ser på
människan, samhället och världen. Ofta är den knuten till en viss grupp, bidrar till dess sammanhållning och
uttrycker dess strävanden och intressen. Politiska ideologier som socialism, liberalism, feminism och rasism är
typiska exempel.

Hur hänger då metaforen samman med ideologi? Forskarna Lakoff & Johnson presenterar i sin
uppmärksammade bok Metaphors we live by från 1980 en teori om att metaforerna i stor
utsträckning bestämmer hur vi ser på världen, något som jag kommer att presentera närmare i
teorikapitlet. De menar att metaforen är allestädes närvarande i vårt dagliga liv och styr språk,
tanke och handling. Steget är då inte långt från ideologi till metaforbruk. Hellspong & Ledin
(1997) skriver också att språkliga val ofta kopplas till en ideologi.

För att förtydliga vad som traditionellt anses vara en metafor tänkte jag här ge en kort
beskrivning. I bland annat Lagerholm (2008) kan man läsa att ordet metafor kommer från
grekiskan och betyder ’överföring’. Överföringen innebär att man ersätter ett begrepp med ett
annat. Det ersatta begreppet kallar man för sakled och det begrepp som kommer i dess ställe
kallas för bildled. Man säger ibland att man överför bildledets egenskaper till sakledets. ”Om vi
säger ’den stora björnen’ i stället för ’Ryssland’ överför vi vissa av björnens egenskaper till
landet: stor, tung och farlig.” (Kjeldsen 2008:211)
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2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om den ideologiska bakgrunden hos fyra svenska
partiledare styr deras metaforbruk. Finns det skillnader och/eller likheter mellan partiledarnas
användning av metaforer? Om det stämmer att metaforerna styr vår världsbild och vårt sätt att
tänka torde också metaforbruket skilja sig åt. Partiledarna har alla olika ideologiska bakgrunder
och antagligen olika syn på omvärlden. Min hypotes är alltså, att metaforbruket hos partiledarna
skiljer sig åt beroende på deras respektive ideologiska bakgrund.

3 Teori och tidigare forskning
3.1 Teori
Metaforer tillhör det område som man i retoriken kallar för tropologin, det vill säga läran om
troper och figurer. Ordet trop kommer från grekiskans tropos och betyder vridning eller vändning
(Kjeldsen 2008). Metaforen är en av de fyra huvudtroperna. De andra tre är metonymi,
synekdoke och ironi. Metonymi kommer jag att diskutera lite närmare i metodkapitlet.
Forskningen om troper och figurer är omfattande. Det finns idag många olika teorier kring
metaforer och jag ska här redogöra för några av dem.

Enligt Kjeldsen (2008) kom synen på språket att förändras under 1700-talet. Dåtidens filosofer
hade en tanke om att det fanns ett rent språk fritt från troper och figurer. Stilfigurerna fördunklade
språket och ledde oss vilse. Genom att rensa språket från de överflödiga stilfigurerna skulle man
få ett språk som var lättare att förstå. Troper och figurer var enbart utsmyckning som tjänade
syftet att förvilla människan från ordens egentliga innebörd. En stark anhängare av denna idé var
John Locke. På 1930-talet rådde en liknande syn på språket som på 1700-talet, man ville
utveckla ett logiskt och exakt språk. Därför fick Richards bok från 1936 The Philosophy of
Rhetoric stor uppmärksamhet. Han gick emot samtidens språksyn då han hävdade att det inte
fanns ett logiskt exakt språk. Richards (1976:92) skriver bland annat detta om metaforen:
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That metaphor is the omnipresent principle of language can be shown by mere observation. We cannot get
through three sentences of ordinary fluid discourse without it […] Even in the rigid language of the settled
sciences we do not eliminate or prevent it without great difficulty.

Han menar vidare att tanken är metaforisk och att den utvecklas genom liknelser. Richards
framför också en ny metaforteori i vilken han beskriver metaforer utifrån två begrepp: tenor och
vehicle. Om vi inte kan skilja dessa begrepp åt är ordet eller frasen ingen metafor eftersom en
metafor alltid består av två komponenter eller idéer (Richards 1976). Kjeldsen (2008:263)
beskriver betydelsen av dessa två begrepp något enklare än Richards: ”Tenor är huvudtanken i
det metaforiska uttrycket, den underliggande eller grundläggande föreställningen. Vehikel […] är
det fenomen genom vilken tenoren beskrivs eller uppfattas eller betraktas.” Detta är att jämföra
med begreppen sakled och bildled som jag beskrev närmare i bakgrundskapitlet.

En mer radikal syn på språket står den dekonstruktiva nyretoriken för, företrädd av Paul de Man
(1993). Han menar att allt språk är tropologiskt. Det innebär att språket inte visar på någon tydlig
referens till omvärlden. Språket hänvisar endast till sig självt och blir därmed i högsta grad
mångtydigt. Man kan aldrig veta den exakta betydelsen av något.

Inom ämnet kognitiv semantik publicerade Lakoff & Johnson 1980 ett av de mer välkända
verken om metaforer: Metaphors We Live By. De menar att det är genom metaforer som vi förstår
omvärlden, hur vi tänker och agerar. I ett ofta citerat exempel beskriver de hur vi i vår kultur ser
på argumentation som krig: vi vinner och förlorar en argumentation, vi går till attack mot ett
argument, vi försvarar oss et cetera. Detta sätt att se på argumentation, anser Lakoff & Johnson
(2003), styr vårt sätt att agera i argumentationen. Om vi istället skulle se på argumentation ur en
annan synvinkel, till exempel som en dans eller som en resa, skulle det få till följd att vi agerade
annorlunda i samma situation. Det är inte ens säkert att vi med den förstnämnda synen på
argumentation som krig ens skulle känna igen en argumentation uppbyggd på metaforen dans
eller resande.
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Lakoff & Johnson (2003) presenterar också den orienteringsmässiga metaforen som en del av vår
kultur. Vi beskriver och förstår världen i termer av upp-ner, in-ut, på-av, framför-bakom, djupgrund, central-perifer. Framtiden ligger till exempel framför oss och dåtiden ligger bakom oss.
Kjeldsen (2008) tar upp vissa ekonomiska termer som vi knyter till upp och ner, till exempel
inflation som antingen går upp eller ner och inkomster som antingen kan stiga eller falla.

3.2 Tidigare forskning
Inom ämnet politik och metaforer finns inte så mycket forskning. Visserligen har det förekommit
en hel del forskning inom politik och retorik men få undersökningar har utförts med
utgångspunkt endast utifrån metaforerna. Här ska jag dock ge några exempel på undersökningar
inom ämnet politik och metaforer samt närbesläktade ämnesområden.

Kurt Johannesson (1998) nämner att svenska politiker helst använder metaforer hämtade från
områden som trafiken, sporten, hemmet och naturen. ”Dessa ska förmedla erfarenheter och
känslor som antas förena alla svenskar” skriver Johannesson. För att styrka detta påstående visar
han på exempel ur några av Olof Palmes tal. Några ämnen som Johannesson nämner som icke
önskvärda att använda bilder från är Gud, bibeln samt svensk historia före år 1900.

I Karin Holmqvists (1993) artikel om den ekonomiska krisen i början av 1990-talet behandlas det
journalistiska och politiska bildspråket med utgångspunkt från dagspressens rapportering. Enligt
hennes undersökning användes metaforer som handlade om krig, medicin, väder och flödande
valuta. Dessutom fick marknaden mänskliga egenskaper. Dessa bilder och metaforer, hävdar
Holmqvist, användes inte bara i dagspressen utan förekom också i den allmänna debatt som
fördes av politiker, ekonomer och samhällsdebattörer, dock var formuleringarna mindre drastiska.
Både Holmqvist (1993) och Kjeldsen (2008) hänvisar även till Donald McCloskey, som är
professor i ekonomi. McCloskey hävdar att det förekommer en stor mängd metaforer inom
ekonomisk teori. Holmqvist menar till exempel, utifrån McCloskeys teorier, att de europeiska
ekonomernas benägenhet att använda krigsbilder har påverkat journalisterna att begagna samma
typ av metaforer.
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Ann Cederberg (1993) har undersökt stil och strategi i riksdagsretoriken i sin avhandling med
samma namn. Där har hon bland annat forskat kring hur politiker använder metaforer i riksdagens
politiska debatter under åren 1867 till 1970. Hon upptäckte att det finns få innovativa metaforer i
politiskt språk (bortsett från valtal och politiska dueller) och att man därför är tvungen i sin
analys att ta hänsyn till metaforer som kan anses vara bleka eller döda. De vanligaste metaforerna
hon fann knöt hon till kategorierna natur, steg-väg-mål, strid-kamp samt grund-bygga. Cederberg
undersökte också de få ovanliga bilderna som återfanns i materialet. Hon menar att de ovanliga
metaforerna återfinns hos ett fåtal talare och ”att det är individen som är den viktigaste faktorn
vid utformandet av bildspråket” (s. 141). Cederberg berör inte ideologi som en möjlig förklaring
till skillnader i metaforbruket.

Pappas (2003) har forskat kring grekiska och svenska politikers metaforer vid millennieskiftet.
Syftet är inte att beröra skillnader i metaforbruk mellan Sverige och Grekland utan mellan två
olika partiideologier. Pappas tar alltså upp partiideologi som en avgörande förklaring till
skillnader mellan politikers metaforbruk men hävdar samtidigt att skillnaderna har minskat i
modern tid. Liksom Cederberg hävdar Pappas att det används färre metaforer i riksdagen än i
andra typer av politiska tal. Han säger också att fler metaforer används av de konservativ-liberala
partiledarna men att detta kan bero på att de vid den underökta tidsperioden satt i opposition.
Pappas använde sig av följande metaforindelning: kamrer- och samhällsingenjörsmetaforen,
teatermetaforen, medicinska metaforer, djurmetaforer, kamp- och krigsmetaforer, spel- sport- och
tävlingsmetaforer, familjemetaforen, politiska processer som fysiska fenomen, politiska processer
som mekanismer, medborgaren som klient: korruptionsmetaforer samt övriga metaforer. Pappas
fann framförallt en skillnad i metaforbruk i kategorin kamrer- och samhällsingenjörsmetaforer
vilka användes mest av de konservativ-liberala partiledarna. En metafor som verkar vara på väg
bort enligt honom är kamp- och krigsmetaforen vilken förekom tämligen sparsamt i materialet.
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4 Material
Fyra partiledares huvudanföranden i den svenska riksdagens partiledardebatter kommer att
undersökas i denna uppsats. Partiledarna är Fredrik Reinfeldt (m), Mona Sahlin (s), Lars Ohly (v)
samt Göran Hägglund (kd). Jag har valt ut två anföranden av respektive partiledare i två olika
partiledardebatter (Kammarens protokoll 2007/08:11 och 2007/08:126). Debatterna ägde rum
2007-10-17 samt 2008-06-11. Jag har valt just dessa debatter för att jag vill se på det samtida
metaforbruket och dessa var två av tre partiledardebatter som ägt rum under riksmötet 2007/08.
Varje partiledare har max 15 minuter till sitt förfogande i ett huvudanförande i en
partiledardebatt. Det innebär att det blir ungefär lika mycket material för respektive partiledare.
Ohlys anföranden omfattar sammanlagt 2861 ord, Reinfeldts 2728 ord, Sahlins 2551 ord och
Hägglunds 2542 ord. Jag använder mig av kammarens protokoll som skrivs ner på plats av
stenografer och kompletteras efteråt med ljudupptagningar. Man omvandlar talspråk till
skriftspråk bland annat genom att ta bort talspråkliga drag som omtagningar och hmm och öhh
(Riksdagens protokollkansli 2008, muntl.). Partiledardebatterna sänds både i tv och i radio, även
allmänheten är välkommmen att vara publik på plats i riksdagshuset. Budskapet i debatterna når
alltså både riksdagspolitikerna som är på plats och allmänheten.
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5 Metod
Jag kommer att göra en komparativ analys baserad på kvalitativa metoder. Att jag inte har för
avsikt att analysera materialet kvantitativt beror på att materialet inte är tillräckligt stort. Att jag
inte tagit med alla metaforer som förekommer i texterna gör också att en kvantitativ analys skulle
bli missvisande. Hos Sahlin förekommer exempelvis många metaforer i allmänpolitiska frågor.
Sådana ämnen har jag valt att utesluta ur analysen (se nedan). I inledningen av analysen har jag
dock valt att kommentera kvantiteten metaforer även i övriga frågor för att läsaren ska få en
översiktlig bild av mängden metaforer i hela materialet.

Att hitta en universell indelning av metaforkategorier som går att applicera på ett givet material är
knappast möjligt. En möjlig kategorisering finns i till exempel Pappas (2003) avhandling
Metaforer i det politiska språket. Jag kommer dock inte att använda mig av hans kategorier då de
inte är helt tillämpliga på mitt material utan jag har försökt att hitta en egen indelning som passar
för den ideologiska analysen. För att lättast kunna se om det finns skillnader och likheter i hur de
olika partiledarna använder sig av metaforer har jag, till skillnad från annan forskning inom
samma och liknande områden, utgått från en indelning baserad på politiska frågor. Dessa
politiska frågor nämner jag här kort, men beskriver dem utförligare i analyskapitlet:
arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik samt Sverige och samhället. Det är dessa tre nämnda
frågor som politikerna refererade mest till i materialet. Det förekommer också andra politiska
frågor i materialet men de uppträder sparsamt, två av dessa frågor är miljö samt demokrati. Att
jag har valt att bortse från sådana frågor beror på att det inte går att göra någon jämförelse eller
dra några slutsatser av hur partiledarna använder sig av metaforer i dessa fall eftersom exemplen
är få eller refereras till av endast en av partiledarna. De metaforer som är knutna till
allmänpolitiska frågor, till exempel rösträtt, eller som inte är knutna till någon politisk fråga
överhuvudtaget, till exempel personangrepp, har jag valt att bortse från helt. Dessa frågor är ej
intressanta att gå in närmare på i denna uppsats då det är metaforer knutna till specifika politiska
frågor som undersöks.
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5.1 Urvalskriterier
5.1.1 Stelnade och levande metaforer
Problemet med metaforer är bland annat att avgöra vad som ska anses vara metaforer och vad
som inte är metaforer. Som jag har presenterat i teorikapitlet har forskarna olika syn på vad som
är metaforer. Det finns idag ingen entydig definition på vad som är en levende metafor och vad
som är en stelnad metafor. Det finns också exempel på så kallade stelnade metaforer som
fräschas upp. Lagerholm (2008) anser att stelnade metaforer är ointressanta att analysera i en
stilanalys. Men det går också att fräscha upp så kallade stelnade metaforer och göra dem nya
igen. Hur man gör detta visar Liljestrand (1993) med exempel från Strindberg: ”jag bryter
samhällslagarne, det är icke värre än att de kunna lagas”. Strindberg fräschar alltså upp den slitna
metaforen ”att bryta mot lagen” genom att vidareutveckla den med ytterligare ett led. Jag har lagt
mig någonstans mellan Lagerholm och Lakoff & Johnson i deras respektive syn på metaforer.
Vissa metaforer som kan anses vara stelnade har jag valt bort och vissa har jag tagit med. Detta
val har jag gjort dels för att de levande metaforerna är relativt få i mitt material och dels för att,
som Lakoff & Johnson menar, även stelnade metaforer styr vår världsbild. Jag har utgått från min
egen känsla när jag har definierat vad som är en levande och vad som är en stelnad metafor. Detta
beror på, som jag nyss nämnt, att det inte finns någon klar och tydlig definition på var gränsen
mellan en stelnad och en levande metafor går. Även Pappas (2003) och Cederberg (1993) har gått
efter denna princip i viss mån, och då speciellt Pappas, när de har undersökt metaforer i sina
material.

Ibland kan den metaforiska betydelsen av ett ord ses som en stelnad metafor och ibland som en
levande metafor. Här ger jag några exempel ur materialet som exemplifierar hur jag har
resonerat. Dessa exempel är knutna till metaforen bygga: ”Vi behöver bygga om Sverige” (Lars
Ohly) samt ”Bygg ut högskolan” (Mona Sahlin). Av dessa två användningar skulle exempel
nummer två kunna ses som en stelnad metafor medan nummer ett utgör en levande metafor. Men
jag har alltså valt att ta med båda exemplen för att kunna jämföra hur partiledarnas
metaforanvändning skiljer sig åt. Ett ord som förebyggande, vilket förekommer i Göran
Hägglunds tal väljer jag däremot att se som en helt död metafor.
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Metaforen arbetsmarknad är idag en stelnad metafor, det vill säga, vi ser knappast begreppet som
en metafor längre. Dock behandlas begreppet metaforiskt av de undersökta partiledarna, därför
har jag valt att analysera arbetsmarknadspolitiken i denna uppsats. Detta beror på den antydan till
uppfräschning, se ovan, av metaforen som sker i partiledarnas anföranden. Arbetsmarknaden
refereras till som ett rum eller en plats som man kan stå utanför eller komma in i eller hitta vägar
tillbaka till. Därför har jag valt att ta med denna metafor. Trots den lilla uppfräschning som sker
av ovanstående metafor är den mer stelnad i jämförelse med till exempel ordet avknoppning.
Begreppet avknoppning används för att beskriva en utförsäljning av offentlig verksamhet och
refereras till först och främst av Ohly (hos Sahlin förekommer begreppet en gång och de andra
partiledarna använder det inte alls). Detta begrepp är mer levande än föregående varför jag har
valt att ta med även detta begrepp i min analys under ekonomisk politik. Begreppet avknoppning
är ännu så pass nytt att det måhända inte har lika stort behov av uppfräschning som
arbetsmarknad. Då många inte förväntas veta vad avknoppning betyder beskriver Ohly gärna
begreppet så att vi ska förstå vad det handlar om. Här är ett exempel på en mening där
avknoppning förekommer: ”Nu talar man om avknoppningar. Det låter ju fint. Det låter nästan
som om våren var på väg – avknoppning.” Metaforer som beskriver vad avknoppning handlar om
finns också med i analysen, exempelvis: ”Det är rea på gemensam egendom.” Avknoppning
beskriver processen positivt och rea beskriver processen negativt.

5.1.2 Metonymier och metaforer
I uppsatsen skiljer jag mellan metafor och metonymi. Dessa två begrepp är inte alltid helt lätta att
skilja åt. En metonymi innebär, liksom metaforen, ett utbyte av ord. Till skillnad från metaforen
byter man, när det gäller en metonymi ut det ursprungliga ordet mot ett ord som har en nära
relation till det ursprungliga ordet, exempelvis ord inom samma ämneskategori (se till exempel
Kjeldsen, 2008). Här är tre exempel ur materialet som jag har bedömt vara metonymier och
därmed inte tagit med i analysen: ”kommer man till Sverige ska man först sättas i skolbänken”
(Reinfeldt) ”därför att Sverige vinner på det” (Sahlin) ”Men tro inte att det är där som
morgondagens jobb finns” (Reinfeldt). Dessa tre exempel har en starkare närhetsrelation till det
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ersatta ordet än vad metaforen har. När man utbildas sitter man bokstavligen i skolbänken,
morgondagen symboliserar framtiden där imorgon också är en del av framtiden och i exemplet
med Sverige åsyftas Sveriges befolkning och/eller dess företag.

5.1.3 Besjälning och personifiering
En besjälning (eller personifiering) beskriver Hellspong (1992:124) som en undergrupp till
metaforer. Jag har valt att i min analys också betrakta besjälning och personifiering som
metaforer. Kjeldsen (2008:218) beskriver personifieringen som ”en trop där man levandegör ett
abstrakt begrepp och tillskriver det mänskliga egenskaper”. Här följer två exempel på detta ur
materialet: ”Vi utmanar uppfattningen att det finns jobb som är oönskade och felaktiga, jobb som
man kan se över axeln på” (Reinfeldt). ”När högkonjunkturen slutar göra jobbet åt regeringen
och konkurrensen om jobben hårdnar kommer det att märkas på många sätt” (Sahlin). Jobb
jämförs här med en mänsklig kropp och högkonjunkturen ges egenskapen att kunna utföra jobb åt
regeringen.

5.1.4 Metaforer i citat
Jag har valt att ta med de metaforer som återfinns i citat i partiledarnas anföranden. Citaten är
visserligen inte partiledarens egna ord, men de säger ändå något om deras ideologiska
ståndpunkt. Dessutom gör partiledarna ibland om metaforen till sin egen och använder den i nya
sammanhang och utvecklar därmed metaforen. Därtill är det i några fall svårt att avgöra vad som
är citat och vad som är partiledarens egen formulering då få citattecken förekommer i materialet.
Därför har jag valt att ta med både de metaforer som står i citat och citat där inga citattecken
förekommer. Här är ett exempel på ett citat taget från Sahlins tal som jag har valt att räkna som
metafor i analysen: ”Fredrik Reinfeldt har sagt att förändringar gör ont. Men inte heller det är
sant. Förändringar är ofta nödvändiga och bra. Det som gör ont är orättvis fördelningspolitik.”
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6 Analys
Jag kommer här att redogöra för och analysera materialet utifrån de tre politiska frågorna
arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik samt Sverige och samhället och under varje rubrik
jämföra de olika partiledarna med utgångspunkt från detta. Hur frekvent de fyra politikerna
använder sig av metaforer i de nämnda politiska frågorna åskådliggörs i tabell 1 nedan.

Arbetsmarknadspolitik
Ekonomisk politik
Sverige och samhället
Totalt per partiledare

Reinfeldt (m)
36
7
5

Sahlin (s)
18
16
10

Hägglund (kd)
6
2
16

Ohly (v)
0
14
6

48

44

24

20

Tabell 1 Antal metaforer som förekommer hos de respektive partiledarna i de tre politiska frågorna
arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik samt Sverige och samhället.

Vi kan i ovanstående tabell se vilka som använder flest respektive minst antal metaforer i de olika
frågorna. I de tre undersökta politiska frågorna kan man se att Reinfeldt använder sig av flest
metaforer, mycket beroende på att han ofta refererar metaforiskt till arbetsmarknadspolitiska
frågor. Sahlin har använt sig av metaforer tämligen jämnt i alla tre frågor och för Hägglund är det
ämnet Sverige och samhället som utmärker sig särskilt i metaforbruket. Hos Ohly är det
metaforbruket vad gäller ekonomiska frågor som håller uppe antalet metaforer. Utmärkande för
honom är också att han inte använder några metaforer alls kring arbetsmarknadspolitiska frågor.
Det som inte syns i tabellen är att både Ohly och Hägglund i övrigt använder sig av få metaforer.
Även om jag skulle ha valt att analysera alla metaforer hade de inte kommit upp i lika stort antal
som Sahlin och Reinfeldt (se uppställning i bilaga).
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6.1 Arbetsmarknadspolitik
Alla partiledare utom Ohly refererar metaforiskt till arbetsmarknadspolitik. Kvantitetsmässigt är
Reinfeldt den person som mest av alla relaterar till detta område med 36 exempel. På andra plats
kommer Sahlin med 18 exempel och på tredje plats kommer Hägglund med 6 exempel. Att det
finns skillnader i hur respektive partiledare hanterar denna politiska fråga metaforiskt syns också
tydligt i materialet.

Reinfeldt ser framförallt arbetsmarknaden som något rumsligt, en plats som man antingen är inne
i eller utanför, att jämföra med Lakoff & Jonhsons (2003) orienteringsmässiga metaforer.
Reinfeldt menar att man kan stå utanför arbetsmarknaden. Detta ger han flera exempel på: ”Det
är också väl känt att när grupper som länge har stått utanför arbetsmarknaden kommer in så
innebär det väldigt ofta att produktiviteten sjunker” och ”Och tro inte annat än att om man bara
inriktar sig på att höja ersättningar till människor som står utanför och erbjuder det som enda
alternativ, då växer utanförskapet”. En annan variant på samma tema är att stå vid sidan av:
”Men vi går åter till att vissa grupper även i en god konjunktur riskerar att bli stående vid sidan
av.” Detta antyder att de som står vid sidan av har svårare att komma in på arbetsmarknaden än
de som bara står utanför. En annan vanlig metafor som Reinfeldt använder om arbetsmarknaden
är att man kan komma in på arbetsmarknaden: ”40 000 unga kom in på arbetsmarknaden förra
året.” Ett ytterligare exempel är: ”Nykomna ska in i jobb.” Ytterligare ett exempel på den
rumsliga metaforen handlar om trösklar. ”Sänk trösklarna! Gör ansträngningar för att få in folk
på den reguljära arbetsmarknaden.” Skälet till att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden är
att trösklarna är för höga, om man sänker dem blir det lättare att komma in. Den rumsliga
metaforen är dock inte den enda som Reinfeldt använder sig av för att beskriva arbetsmarknaden
men i särklass den vanligaste. Jobb är också något som kan växa: ”Vem är bäst på att se till att
jobben växer fram i Sverige?” eller som man kan se över axeln på: ”Vi utmanar uppfattningen att
det finns jobb som man kan se över axeln på.”
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Hägglund, i den mån han refererar till arbetsmarknaden, använder sig av andra, men liknande
metaforer som Reinfeldt, för att beskriva denna fråga. Likheten består i att jobb och
arbetsmarknad ses som en plats men Hägglund talar om vägar tillbaka och att stå först i kön. Att
man kan komma in i eller stå utanför, vilket Reinfeldt säger, nämns inte. Men Hägglund har en
egen variant på att stå utanför och att stå vid sidan av: stå långt från. Detta skulle kunna antyda
att han också ser på arbetsmarknaden som ett rum. Om detta sätt att beskriva arbetsmarknaden är
något generellt för Hägglund är dock svårt att säga då exemplen är få. Här är ett av exemplen där
Hägglund använder ordet väg för att beskriva hur man kommer tillbaka till arbetsmarknaden:
”Man säger inte ett ord från oppositionens sida om att många i stället för förtidspension på 64
procent får 75 procent sjukersättning och en väg tillbaka till arbetslivet.” Ett annat exempel är:
”Nya jobb är inte självklara ens i högkonjunktur. Därför har vi också vidtagit särskilda åtgärder
för dem som står ganska långt från arbetsmarknaden. Det är de som inte står först i kön för
arbetsgivaren att anställa.”

Sahlin, som sitter i opposition, hanterar arbetsmarknadsfrågan genom att presentera åtgärder för
att förbättra arbetsmarknaden och öka kompetensen hos arbetskraften. Till de åtgärder som hon
för fram har hon valt att uteslutande använda sig av byggmetaforen. Ett exempel på detta är:
”Bygg ut den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen med 20 000 platser”. Ett andra exempel
är: ”Reparera a-kassan så att människor vågar byta jobb och söka sig vidare”. På samma sätt som
Reinfeldt refererar Sahlin till arbetsmarknaden som en plats, men i hennes fall handlar det snarare
om att kritisera regeringen och Reinfeldt för deras arbetsmarknadspolitik: ”Hur tror Reinfeldt att
det ska gå till när människor kommer in i jobb?” Hon använder inte samma ord som Reinfeldt
eller Hägglund för att beskriva arbetsmarknaden som en plats, men också hon hänvisar till den
orienteringsmässiga metaforen: ”Nu kommer också vårdnadsbidraget, vars syfte är att dra
människor bort från arbetsmarknaden.” ”Ja, vad han väljer bort är arbetslinjen, och vad som
kvarstår är att hoppa ombord på den blå linjen1, bort från att satsa också på dem som inte
jobbar.” Dessa övriga exempel på användning av platsmetaforen är för få för att dra några
generella slutsatser.

1

Den blå linjen kan både symbolisera moderaternas politik och en tunnelbanelinje i Stockholm mellan
Kungsträdgården och Akalla/Hjulsta. Det senaste förklarar också uttrycket hoppa ombord på.
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6.2 Ekonomisk politik
Ekonomisk politik är en fråga som alla fyra partiledare behandlar och refererar till metaforiskt.
Sahlin refererar flest gånger till detta område, 16 gånger. Därefter kommer Ohly med 14 gånger,
sedan Reinfeldt med 7 gånger och sist Hägglund med 2 gånger.

Sahlin använder starka ord för att beskriva ekonomin. Framförallt är det något som man inte har
kontroll över. Pengar och ekonomi agerar på egen hand. Sahlin beskriver bland annat att pengar
flödar: ”Nu rinner stora summor ut ur välfärden, och ett kvalitetsras pågår.” Hon refererar också
till socialbidragen som något som har slitit sig löst: ”Nu drabbas annan verksamhet för att betala
socialbidrag, sade Carin Jämtin igår efter rapporten om de skenande socialbidragen i Stockholm.”

Enligt Ohly kan vi vara på väg att tappa kontrollen över ekonomin och då framförallt vad gäller
den offenliga verksamheten. Om inte politikerna tar sitt ansvar och styr upp det hela är det
marknaden som ges fria händer. Men han använder andra ord än Sahlin för att beskriva detta
tillstånd. Han nämner ingenting om exempelvis rinnande summor och skenande socialbidrag.
Ohly nämner avknoppning och vad det innebär på ett tämligen konkret sätt: ”Det är rea på
gemensam egendom. Allt ska bort. Vi ska sälja ut det som har byggts upp under decennier.” Här
är också ett exempel med ordet avknoppning: ”Det heter populärt avknoppningar. Det sker till
exempel i Täby där man säljer Tibble gymnasium till en lärare och en rektor för en fjärdedel av
marknadsvärdet.” Ordet avknoppning som är positivt laddat ger Ohly en negativ klang när han
menar att avknoppning är detsamma som att rea ut. Det som säljs ut blir då inte längre så mycket
värt. Ohly menar också att ekonomin kan plattas till eller jämnas ut: ”för vi styr bland annat det
ägande vi alla har genom att använda det ägandet till att uppnå regionalpolitiska mål,
miljöpolitiska mål och för att uppnå klassutjämning och utjämning i inkomstskillnader och
villkor mellan kvinnor och män.”
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Angående Reinfeldt och Hägglund är det svårt att se några generella mönster i hur de beskriver
ekonomisk politik då exemplen i materialet är få. Jämfört med Sahlin tycks både Reinfeldt och
Hägglund, liksom Ohly mena att ekonomi är något som man i högre grad kan styra genom
politiska åtgärder. Både Reinfeldt och Ohly ser pengar och ekonomi som ett formbart material.
Reinfeldt säger: ”Ut, säger de som helt vill avskaffa lagen om anställningsskydd, naturligtvis i
syfte att det därmed ska bli lättare att säga upp folk, eller vill platta till skatten för dem som tjänar
mest och därmed indirekt rulla över beskattningen mer på dem som tjänar lite och som då
kommer att få svårare att hävda sig i arbetslivet.” Hägglund menar slutligen att pengar är något
som politikerna styr över och som, i likhet med mat kan delas upp i portioner: ”Sedan blir det
politikerna som portionerar ut pengar till medborgarna, som gör som den politiska majoriteten
vill.”

6.3 Sverige och samhället
Sverige och samhället används ofta synomymt av partiledarna varför jag behandlar metaforer
knutna till dessa frågor under samma rubrik. Här är det Hägglund som mest hänvisar till Sverige
och samhället, han gör detta 16 gånger. Därefter följer Sahlin som refererar till detta område 10
gånger. Sedan följer Ohly som behandlar ämnet 6 gånger och sist hamnar Reinfeldt med 5
exempel.

Hägglund menar att samhället (det goda samhället) är något som skapas av både politiker och
vanligt folk. För att beskriva hur man skapar ett sådant samhälle använder han sig av
byggmetaforen. Sahlin använde byggmetaforen framförallt för att beskriva arbetsmarknaden.
Hägglund säger att vi alla måste hjälpas åt för att få ett välfungerande samhälle: ”Att bygga ett
samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett av regeringens allra mest angelägna
mål.” Ett andra exempel är: ”Jag tror att ett gott samhälle, ett välmående och rikt samhälle, i
grunden byggs av människors ansvarstagande.” Om vi hjälps åt att bygga ett sådant samhälle
kommer vi att leva i ett samhälle som beskrivs med mänskliga egenskaper. Han beskriver Sverige
som ett sjyst och vänligt land: ”Vi måste jobba för ett sjystare Sverige, ett Sverige där våra
ungdomar kan gå trygga om natten.”
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Sahlin använder också byggmetaforen för att beskriva Sverige men något annorlunda än
Hägglund. Sahlin menar att det är politikerna och de åtgärder som politikerna lägger fram som
bygger ett bra samhälle. Medborgarna själva har inte ett sådant ansvar: ”Ska vi bygga ett Sverige
som står starkt inför framtiden, ett Sverige där jobben fortsätter att komma och där välfärd och
trygghet faktiskt är till för alla, måste satsningarna fortsätta – på utbildning, på utbildning och på
utbildning.” Hon beskriver också Sverige med hjälp av kampmetaforen: ”Våra prioriteringar är
tydliga. Det är rättvisa och trygghet, därför att Sverige vinner på det […] Här slåss våra stora
industrier om marknadsandelar.” Med hjälp av politiska åtgärder menar Sahlin också att Sverige
hålls ihop: ”Vi vill ha sänkt skatt även för pensionärer, rättvisa skatter där den som tjänar mest
också betalar mest, håller ihop Sverige.” Detta förutsätter också att Sverige kan dras isär.

Att Sverige och samhället är något som antingen hålls ihop eller dras isär menar också Ohly.
Samhället är alltså något elastiskt som går att tänja ut. Att hålla ihop ses som positivt och att dra
isär som något negativt. Detta är genomgående för Ohly i hans sätt att beskriva samhället. I en
och samma mening använder han båda uttrycken: ”Det andra handlar om att hålla ihop samhället
socialt, att skapa en rättvis fördelning så att vi människor känner att vi är medlemmar och
medborgare i samma samhälle och att samhället inte tillåts dras isär så att de sociala konflikterna
ökar.” Ohly menar, liksom Sahlin, att det är politikernas ansvar att hålla ihop samhället. Genom
fel åtgärder dras samhället isär.

Vad gäller de metaforer som Reinfeldt använder för att beskriva Sverige är det svårt att se något
generellt mönster, dels för att det är få exempel och dels för att han använder olika typer av
metaforer för att beskriva Sverige. Dock kan man se att han beskriver Sverige som ett känsligt
land som lätt påverkas av omvärlden och behöver rätt politiska åtgärder för att klara sig: ”Vem är
bäst på att säkerställa att vi får fram de investeringar i forskning, infrastruktur, bättre kunskaper i
den svenska skolan som bygger Sverige starkt och långsiktigt?” Det andra exemplet är: ”Det är
ett trendbrott att vår lilla svenska ekonomi som är öppen mot vår omvärld står så väl emot som
den gör när vi under ett kvartssekel har lärt oss att varhelst snuvan i världen uppstår blir vi
snabbt förkylda i Sverige.”
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7 Sammanfattning
I mitt material har jag funnit tre stora teman som partiledarna framförallt refererar till metaforiskt.
Dessa är arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik och Sverige och samhället. I alla dessa teman
har jag funnit både skillnader och likheter i metaforbruket partiledarna emellan. Den partiledare
som använder minst antal metaforer inom dessa områden är Ohly vars tal innehåller flest ord.
Näst minst andel använder Hägglund, näst störst andel Sahlin och flest metaforer används av
Reinfeldt i de tre undersökta politiska frågorna.

Ohly kommenterar inte arbetsmarknaden överhuvudtaget i det undersökta materialet. Reinfeldt är
den som talar om detta område mest av alla partiledarna. Han ser på arbetsmarknaden som ett
rum som man antingen står utanför, vid sidan av eller är inne i. En åtgärd för att få fler personer
in i arbetsmarknaden är att sänka trösklarna. Hägglund ser arbetsmarknaden mer som en plats än
som ett rum. Han talar om vägar tillbaka, enligt honom kan man också stå i kö för att komma in
på arbetsmarknaden. Sahlin talar mer om åtgärder än de två föregående och hur man borde göra
för att få folk i sysselsättning. Till att beskriva detta använder hon sig av byggmetaforen. Hon
använder också Reinfeldts rumsliga metafor om arbetsmarknaden för att kritisera regeringens
jobbpolitik.

Ekonomi refererar alla partiledarna till, framförallt Sahlin. Hon talar om pengar som något som
flödar och som man inte har kontroll över. De andra tre partiledarna beskriver pengar som något
som det går att ha kontroll över. Enligt både Ohly och Reinfeldt kan de formas och enligt
Hägglund är politikerna ansvariga för att portionera ut pengar. Också Ohly refererar relativt
mycket till ekonomiska frågor jämfört med Reinfeldt och Hägglund. Skillnaden mellan Ohly och
de två borgerliga partiledarna är att han menar att vi är på väg att tappa kontrollen över
ekonomin, och då framförallt marknaden vilken tillåts styra för mycket. Han menar att offentlig
verksamhet säljs ut för en billig penning.
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Även ämnet Sverige och samhället behandlas av alla fyra partiledarna. Hägglund talar särskilt om
att alla medborgare måste vara med på att bygga ett bra samhälle och ger samhället mänskliga
egenskaper som vänligt och sjyst. Sahlin använder också byggmetaforen men talar om att det är
politikernas ansvar. Hon talar också om Sverige som ett land där bland annat företag kämpar och
slåss. Ohly ser samhället som något töjbart som antingen hålls ihop eller dras isär varav det första
ses som positivt och det andra som negativt. Det är politikernas ansvar att samhället hålls ihop.
Reinfeldt beskriver Sverige som ett svagt och oskyddat land om man inte tillämpar rätt politiska
åtgärder.

8 Diskussion och slutsats
Min avsikt med denna uppsats har varit att ta reda på om det finns skillnader och/eller likheter i
fyra olika partiledares metaforbruk samt att undersöka om dessa skillnader och/eller likheter
beror på deras ideologiska bakgrund. Men i och med att undersökningen är så pass liten är det
svårt att dra några generella slutsatser utifrån resultaten. Både skillnader och likheter kan bero
lika väl på person som på partitillhörighet. Att skillnader i metaforbruk framförallt beror på
person är något som Cederberg (1993) framhåller i sin avhandling. För att dra några generella
slutsatser huruvida de skillnader och likheter i metaforbruk jag funnit beror på ideologi eller
person skulle det behövas en större undersökning med flera representanter från varje parti. Då
skulle man kunna se om exempelvis andra moderata politiker har liknande metaforbruk som den
nuvarande statsministern Reinfeldt. Det man kan konstatera utifrån denna undersökning är att det
finns skillnader samt också vissa likheter i hur de olika partiledarna använder sig av metaforer
men frågan är fortfarande vad de beror på.
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Reinfeldt, Hägglund och Sahlin har alla det gemensamt att de ser på arbetsmarknaden som en
plats. Det kan vara exempelvis ett rum eller ett hus. Ändå använder de olika metaforer för att
beskriva denna plats. Enligt Sahlin är detta rum eller hus något som behöver byggas upp eller
repareras. Det är alltså inte i fullgott skick. Regeringen har inte lyckats med att bygga upp detta
rum men Sahlin kommer med lösningarna. Om Sahlin hade tillhört något regeringsparti kan det
hända att hon inte alls hade haft den synen på arbetsmarknaden. Då hade hon antagligen
framhållit hur bra regeringen hade lyckats med sin arbetsmarknadspolitik. Hon kanske då hade
använt sig av andra metaforer för att beskriva arbetsmarknaden, inte som ett rum eller hus som
behöver byggas eller repareras. Varken Hägglund eller Reinfeldt använder sig av byggmetaforen
för att beskriva arbetsmarknaden, man kan anta att rummet eller platsen inte behöver byggas eller
repareras då de sitter vid makten och gärna vill framhålla det som är bra med regeringens politik.
Det man däremot behöver förbättra enligt Hägglund är vägarna tillbaka och hjälpen till de som
befinner sig långt från arbetsmarknaden, kanske för att hitta vägen tillbaka. Reinfeldt talar mer
konkret än de andra partiledarna om arbetsmarknaden som ett rum som man antingen är inne i
eller utanför. Detta tar också Lakoff & Johnson (2003) upp som en av de orienteringsmässiga
metaforerna. Vi beskriver gärna världen i termer av till exempel in eller ut. I detta fall betecknar
in något positivt och ut något negativt. De som är inne är de som befinner sig på arbetsmarknaden
och alltså har jobb och de som är ute är de som inte har jobb. Målet är att så många som möjligt
ska in i rummet, som det ser ut nu är det svårt att komma in på grund av ett konstruktionsfel
skulle man kunna säga, trösklarna är för höga. Med rätt arbetsmarknadsåtgärder kan man sänka
trösklarna så att även de som har svårt för att komma in på arbetsmarknaden får jobb. Ohly
refererar inte alls till arbetsmarknaden så det är omöjligt att veta hur han ser på arbetsmarknaden
utifrån det material jag har haft att tillgå.

Att ekonomisk politik betraktas på olika sätt av partiledarna framkommer i materialet. Enligt
Sahlin är pengar något som man inte har kontroll över, de beter sig lite som de vill. De både
skenar och flödar. Alla de övriga tre partiledarna däremot ser ekonomin som något som styrs av
politiker, därmed kan man ha kontroll över den. Att Sahlin ser ekonomi som okontrollerbart och
som ett flöde kan möjligen bero på att att socialdemokraterna sitter i opposition och inte är nöjda
med den ekonomiska politik som förs. Att man använder sig av metaforer kopplade till flöde när
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det gäller ekonomi verkar dock inte vara ovanligt. Till exempel anger Holmqvist (1993)
flödesmetaforen som en vanlig metafor när man talar om just pengar. Ohlys syn på pengar verkar
vara att pengar faktiskt är något vi kan styra över så länge vi inte lämnar över för mycket ansvar
till marknaden. Med den sittande regeringen verkar dock fallet vara att för mycket makt har
lämnats över till marknaden. Detta beror på de avknoppningar eller utförsäljningar av offentlig
verksamhet som Ohly nämner. De offentliga företagen reas ut till betydligt lägre pris än vad de är
värda. Ordet avknoppning är en kontrast till de ord som Ohly använder för att beskriva detta
fenomen. Han använder sig av i sammanhanget negativt laddade ord som rea och utförsäljning i
motsats till det positivt klingande avknoppning. Detta är hans tillvägagångssätt när han kritiserar
regeringen för dess politik. Emellertid tycks Ohly ha en liknande syn på ekonomi som Reinfeldt
vad gäller konsistensen på den. Ekonomi är något som är formbart men inte så pass flytande att
det flödar. Det går att platta till, rulla över och jämna ut exempelvis med hjälp av politiska
åtgärder. Det är svårt att dra slutsatser kring hur Hägglund ser på ekonomi men det verkar i alla
fall vara något som också är formbart då det går att portionera ut.

De största skillnaderna i hur partiledarna behandlar de tre politiska frågorna metaforiskt återfinns
i frågan om Sverige och samhället. Här använder sig Hägglund av byggmetaforen för att beskriva
hur Sverige byggs av alla dess invånare. Vi måste alla ta ansvar för samhället, politiker som
vanliga människor. De övriga tre använder byggmetaforen någon gång i materialet för att
beskriva Sverige men inte alls i lika stor utsträckning som Hägglund. Vi kan jämföra med till
exempel Sahlin som använde sig mycket av byggmetaforen för att skildra arbetsmarknaden.
Hägglund beskriver också Sverige med mänskliga egenskaper som vänligt och sjyst. Det är en
vän man ska kunna lita på. Sahlin hänvisar till Sverige som ett land där människor och företag
kämpar och sliter. För att de som kämpar och sliter ska få utdelning för allt jobb de lägger ned
måste politikerna hjälpa till med åtgärder och med dessa åtgärder byggs ett Sverige som står
starkt. Hon menar också att Sverige i någon mån är töjbart då vissa politiska beslut gör så att
Sverige hålls ihop. Denna syn är annars utmärkande för Ohly som hänvisar till samhället som
något som hålls ihop eller dras isär där det första är positivt och det andra är negativt. Genom de
borgerligas politik menar Ohly att samhället drabbas genom att det dras isär, klyftorna blir alltså
större. Genom vänsterpartiets politik hålls samhället ihop och människor blir mer jämlika.
Ideologin syns här tydligt när han säger att de sociala konflikterna ökar när samhället dras isär.
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En skillnad som också skulle kunna bero på ideologi är hur Ohly och Sahlin lägger ansvaret för
att få ett bra samhälle på politikerna medan Hägglund lägger ansvaret även på individen. Att
Reinfeldt har en annan syn på Sverige är inte svårt att se. Han drar in omvärlden som en
förklaring till att Sverige är utsatt. Det är ett litet land som inte klarar sig utan resten av världen,
något som syns tydligt i moderaternas positiva syn på exempelvis EU. Men det är framförallt
moderaternas/alliansens politik som gör Sverige till ett starkt land som står väl emot när läget i
världen ser dystert ut.

Pappas (2003) teori om att representanter från oppositionspartierna skulle använda sig av fler
metaforer än representanter från regeringspartierna stämmer inte riktigt med mitt material då
regeringspolitikern Reinfeldt använder störst antal metaforer i de tre politiska frågor jag har
undersökt och oppositionspolitikern Ohly använder minst antal. Om jag tagit med alla metaforer
jag funnit i materialet i min analys hade Sahlin, som sitter i opposition använt flest metaforer (se
uppställning i bilaga 2). Detta stämmer i och för sig överens med Pappas teori. Men Ohly å andra
sidan använder sig av betydligt färre metaforer. Att Reinfeldt använder sig av fler metaforer än
Ohly stämmer inte heller med Pappas teori. Att Hägglund använder sig av relativt få metaforer
stämmer i alla fall med ovanstående teori. Det man kan konstatera därmed är att vad kvantiteten i
metaforanvändningen beror på är en svår fråga att besvara då olika undersökningar tycks komma
fram till olika slutsatser. Metaforanvändningen kan tänkas bero på flera olika saker. Att man
sitter i opposition kan kanske stämma i vissa fall, partitillhörighet kan vara en annan orsak,
individ ytterligare en annan. Dessutom skulle andra faktorer kunna påverka bruket av metaforer
såsom närhet till val eller om ett parti är satt under hård politisk press på grund av någon skandal
et cetera. Det finns också andra stilfigurer än metaforer som kan uttrycka partiets ideologi, till
exempel värdeord, metonymier eller antiteser. Det kan hända att de partiledare som använder
färre metaforer i mitt material använder rikligt med andra stilfigurer. Den frågan kan jag dock
inte besvara då jag bara har undersökt metaforbruket hos politikerna.
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Det man kan konstatera är alltså att jag har funnit både skillnader och likheter i fråga om
politikernas metaforbruk. Det finns dock en tendens till att skillnaderna är fler än likheterna men
huruvida dessa skillnader beror på ideologi eller ej är däremot svårt att svara på. Denna
undersökning är också svår att jämföra med andra underökningar som har gjorts om politikers
metaforbruk då jag har använt mig av en annan metod. Denna metod, att utgå från politiska
frågor istället för metaforkategorier, fungerar bra om man vill upptäcka skillnader och likheter i
metaforbruk eftersom det då går att upptäcka i vilka politiska frågor som olika metaforer dyker
upp. Exempelvis byggmetaforen, som sägs vara tämligen vanlig, används av Sahlin när det gäller
arbetsmarknadsfrågor och av Hägglund när han refererar till Sverige och samhället. Dessa
skillnader är svåra att upptäcka om man utgår från kategorin byggmetaforer och inte ser till i
vilket sammanhang metaforen används. Pappas (2003) hävdar att skillnaderna i olika politikers
metaforbruk har minskat i modern tid, detta har jag svårt att säga något om då min undersökning
inte gör någon historisk tillbakablick.

I materialet syns många olika troper och figurer samt retoriska verkningsmedel. Metaforerna är
således inte det enda som är intressant att studera i materialet. Det skulle vara intressant med en
ideologisk analys på samma material men med fokus på någon eller några andra stilfigurer för att
se om man därigenom kommer fram till någon annan slutsats.
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Bilagor
Bilaga 1: De fyra partiledarnas anföranden
Anf. 18 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m): Datum: 07-10-17
Herr talman! Ska människor in på eller ut från arbetsmarknaden? Det är förmodligen denna hösts
och kommande mandatperiods viktigaste fråga i svensk politik.
Ut, säger de som helt vill avskaffa lagen om anställningsskydd, naturligtvis i syfte att det därmed
ska bli lättare att säga upp folk, eller vill platta till skatten för dem som tjänar mest och därmed
indirekt rulla över beskattningen mer på dem som tjänar lite och som då kommer att få svårare att
hävda sig i arbetslivet. Ut, säger Socialdemokraterna som tar bort allting som nu ger jobb i sitt
ekonomiska alternativ, som ger mer i bidrag till den som inte jobbar. In, säger regeringen som
försöker att analysera hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och lära sig vilka grupper som
riskerar även i en god konjunktur att stå vid sidan av.
Jag har nu under åtta resor besökt arbetsförmedlingar över hela Sverige. Man kan skämta om att
det är jag som borde söka nytt jobb. Jag bjuder på det. När man väl har tagit sig förbi de
socialdemokrater som står och demonstrerar utanför och talar om depressionen och
arbetslösheten som nu har drabbat allt och alla och kommer in till verkligheten förmedlas en
annan bild av ett Sverige i arbete, av folk som får jobb, av ett läge som inte någon kan påminna
sig tidigare. Det spelar ingen roll om det är i Norrbotten, Blekinge, Västerbotten eller var det än
må vara. Alla ser det, alla utom Socialdemokraterna.
Men vi går åter till att vissa grupper även i en god konjunktur riskerar att bli stående vid sidan av.
Yngre har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Äldre har svårare att bli kvar. Människor
som har kommit från andra länder har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.
Kvinnor jobbar i mindre utsträckning än män. Funktionshindrade och människor som lever med
psykisk ohälsa har svårt även i goda konjunkturer att hävda sig i det svenska arbetslivet. Det är
uppgiften.
För detta har vi utformat verkningsfulla instrument för att rikta skattelättnader och särskilda
åtgärder som ska nå fram till de grupper som även ser den goda konjunkturen passera den egna
dörren, och det fungerar. Det fungerar.
Vi har sagt oss: Låt oss inte gå fram med lägre löner, men låt oss samtidigt inse att om man
sänker totalkostnaden för en arbetsgivare blir det fler som får jobb. Det kan man göra genom att
ta bort arbetsgivaravgiften för den som anställer någon som länge har stått utanför. Det kallar vi
för nystartsjobb. Det fungerar. Över 12 000 har på det sättet kommit in. Det fungerar för
funktionshindrade. Det fungerar för grupper som har kommit från andra länder.
Vid sidan av det säger vi om instegsjobb: Låt oss bryta med en princip som har satt sig alldeles för
mycket, nämligen att kommer man till Sverige ska man först sättas på skolbänken och länge,
länge försöka lära sig svenska. Först därefter ska man försöka använda sina kunskaper från sitt
gamla hemland, som vid det tillfället oftast har blivit lite omoderna. Signalen är: Du ska inte stå på
egna ben.
Nu bryter vi med den politiken. Nykomna ska in i jobb. Vi ska ge ett stöd så att man samtidigt kan
studera. Det har börjat fungera. Det kom vid halvårsskiftet.
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Vi inför riktade lättnader till den som anställer någon som är ung. Vi inför särskilda morötter för
äldre som fortsätter att arbeta. Detta är en politik som ser vilka människor som står utanför, en
politik som nu faktiskt för fram instrument som gör något åt det.
Det ska löna sig att arbeta. Det är viktigt att de som jobbar känner att det ger något tillbaka i
plånboken. Lyssna på dem som jobbar i Sverige så ska ni höra hur det känns att slita och att tycka
att man får för lite för det!
Allt vill Socialdemokraterna stoppa. Alltihop är de emot, därför att detta är fel inriktning på
politiken.
Låt mig säga en sak, efter att häromdagen ha träffat personer som jobbar med psykiskt
funktionshindrade, till Mona Sahlin, som nu två gånger har lyckats med bedriften att säga: Vi ska
inte ägna oss åt lövkrattning.
Vad tror ni att människor som inte har levt ett perfekt liv, som kanske inte har den utbildning som
andra har kunnat tillgodogöra sig och som kanske inte har samma förmåga som vi andra, ska
jobba med? Eller ska de inte jobba – är det det som är beskedet? Är det en utslussningspolitik vi
alltså ser framför oss, som sorterar dem som ska få jobba bort från dem som inte ska få jobba? Är
det dagens vänsterretorik, som tittar ned på den lilla människan och frågar: Är du produktiv, lille
vän? Ska du få vara med?
Det är den fråga som nu möter en när man kommer ut på arbetsförmedlingar. Så ser gränssnittet
ut mellan jobb och inte jobb i dagens Sverige.
Det är vår, alliansens, förnyelse av politiken som anstränger sig utifrån en arbetslinje som säger
att varje arbetad timme är viktig, för den enskilde och för samhällsekonomin. Det gör Sverige
starkare. Vi utmanar uppfattningen att det finns jobb som är oönskade och felaktiga, jobb som
man kan se över axeln på, därför att vi inser att vi behöver jobb till alla och att människor är olika.
Det är en värderingsskillnad mellan oss och dagens socialdemokrati.
(Applåder)
Det var detta som valet 2006 handlade om. Det är fortsatt detta som är verkligheten i Sverige.
Ska vi ha sorteringsmaskiner, eller ska folk få jobb? Och tro inte annat än att om man bara inriktar
sig på att höja ersättningar till människor som står utanför och erbjuder det som enda alternativ,
då växer utanförskapet. Då klyver vi den svenska arbetsmarknaden i tre lika delar. Två tredjedelar
får vara med; en tredjedel göre sig icke besvär. Så växte det svenska utanförskapet fram. För
detta finns uppenbarligen vare sig insikt eller svar när vi letar i det som socialdemokratin nu för
fram.
Men produktiviteten då? Det är ju känt att på toppen av en högkonjunktur tenderar produktiviteten
att falla. Det är också väl känt att när grupper som länge har stått utanför arbetsmarknaden
kommer in så innebär det väldigt ofta att produktiviteten sjunker. Eller låt oss prata som det låter i
företagen.
Jag har nu anställt en kille med nystartsjobb, berättar en företagare som jag träffar för mig. Han
kan inte jobbet fullt ut, men jag ser det som ett socialt samhällskontrakt. Jag tar in en person som
jag lär upp under en tid i företaget. Tack för att ni gjorde det möjligt genom att sänka mina
kostnader.
Så kommer en person in som länge har stått utanför. Vi tar ett socialt ansvar genom socialt
engagerade företagare – det finns väldigt många sådana – och på det sättet tappar vi möjligen
initialt i produktivitet, men vi får med en till.
Den svenska produktiviteten handlar mycket om automation, att ersätta människan med en
maskin. Det har vi inte sett slutet på, även om vi som hörde dödsdomarna att svensk industri
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aldrig ska anställa igen kan notera att något anställer de nog. Men tro inte att det är där som
morgondagens jobb finns. Gå på industrigolven så ska ni se hur man fortsätter att anstränga sig
för ytterligare automation.
Konkurrens ger ökad produktivitet, och hur är det med synen på konkurrens? Ja, alliansen tycker
att konkurrensen ska breddas till fler områden. Via ökad konkurrens får vi förstärkt produktivitet.
Där möter vi motstånd från samma socialdemokrati och vänsterkrafter som nu talade om att
produktivitet var så viktigt.
Men det verkliga sättet att sänka produktiviteten är att skilja bort de människor som inte är lika
produktiva på arbetsplatsen som dem som jobbar mest effektivt. Och det går att få företagare att
gilla den typen av samhälle. Alla vill alltid anställa dem som är lika bra som de som presterar topp
10 procent i det egna företaget. Det är ett val man måste göra.
Vilket samhälle vill ni se? Ska vi ha ett samhälle där vår utgångspunkt är att alla ska kunna jobba
utifrån egen förmåga, eller ska vi ha ett hyperproduktivt samhälle där endast en liten del göre sig
besvär?
Genom att fortsätta att avreglera viktiga marknader och sälja statliga företag säkerställer vi att
konkurrens ger ökad produktivitet. Med det förenar vi en politik som för in folk på den svenska
arbetsmarknaden. Det är den fulla sysselsättningen som alliansen och det nya arbetarpartiet har
gjort till sitt signum. Mot det står bara bidragstänkande och oförstående för vad den
utanförskapspolitik man står för kommer att leda till. Så ser alternativen i svensk politik ut.
(Applåder)

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m): Datum: 08-06-11
Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Jag ska snart ge plats för en och annan dysterkvist som
tänker sätta tänderna i regeringen, men först: 2–0! Vi har Zlatan. Nu känner vi att vi är bäst i
världen igen. Sedan får vi se vad som händer på lördag. Härligt!
I övrigt pratas det sämre tider i Sverige. Vi påverkas också av oro och internationella
prisstegringar. Oljan är jättedyr. Det påverkar svenska bensinpriser. Matpriserna stiger i hela
världen. Det slår också in i den svenska ekonomin. Biter sig inflationsförväntningarna fast är det
osäkert vad som händer med räntan. Risken finns att vi får inflation och avmattning sida vid sida.
Det är i stunder som denna som det prövas vilka som är bäst på att föra ansvarsfull ekonomisk
politik. Är det jag eller Mona Sahlin? Är det Anders Borg eller Thomas Östros?
Vem är bäst på att försvara överskottsmålen? Vi har ett överskottsmål på 1 procent av bnp –
ungefär 30 miljarder – för att långsiktigt möta det faktum att vi har ett åldrande Sverige att ta
hänsyn till.
Vem är bäst på att säkerställa att utgiftstaken hålls nu när vi har lämnat Ringholmeran med
budgettricksandet – det årligen återkommande sättet att ta sig runt utgiftstaken – och den tidigare
majoritetens idé om en utgiftsandel av bnp och i stället fastställer nominella fasta tak för åren som
ska komma för att hålla kontroll över utgiftsutvecklingen?
Vem är bäst på att föra en politik så att statsskulden sjunker? Det är den statsskuld som precis
passerat tusenmiljarderstrecket på väg ned och som om alliansregeringen får fortsätta kommer att
halveras ytterligare en gång för att 2011 vara nere i 15 procent av bnp. Det är i så fall den lägsta
siffran för den svenska statsskulden sedan vi började mäta nivåerna strax efter andra
världskriget.
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Vem är bäst på att ta hänsyn till resursutnyttjandet i svensk ekonomi? Vem förstår att om vi
trycker på för mycket med åtgärder som inte leder till ökad produktivitet och förbättrad
konkurrens riskerar vi att skjuta på inflationstendenserna?
Vem är bäst på att se till att folk får jobb och att det förs en politik så att arbetsutbudet växer? Det
är särskilt viktigt i lägen där det finns tendens till inflation i ekonomin.
Vem är bäst på att säkerställa att vi får fram de investeringar i forskning, infrastruktur, bättre
kunskaper i den svenska skolan som bygger Sverige starkt långsiktigt?
Vem är bäst på att se till att jobben växer fram i Sverige? Den som är bäst på jobben är också
bäst på att finansiera den välfärd vi alla håller kär. Det är så politiken hänger ihop. Fler jobb
säkerställer att man kan finansiera välfärden.
Frågan är: Vem är bäst på att föra en ansvarsfull ekonomisk politik när det nu blåser lite runt om
Sverige?
Ni kommer att höra många påståenden i dag om vad den borgerliga regeringens politik ska ha lett
till. Jag ska erkänna att jag läser en hel del underlag och granskningar som görs utifrån. Många
påpekar att det egentligen är för tidigt att säga vad som är effekten av den förda politiken. Det
måste man vara ödmjuk att säga. Vi kan möjligen se tendenser, men man måste komma ihåg att
det oftast är långsiktiga skeenden i ekonomisk politik. Konjunkturen spelar stor roll.
Men det är viktigt att kunna konstatera trendbrott. Några trendbrott ser vi. Det första är inte
oviktigt. Det är ett trendbrott att vi har en regering som gör det vi sade till väljarna att vi skulle
göra. Att vi dessutom berättade det före valet är ett historiskt trendbrott.
(Applåder)
Det är ett trendbrott att vi ser förbättringar för vanliga löntagare. Trendbrottet är att
förbättringarna inte i första hand kommer av att man har fått högre nominella löner eller av att
bidragen har vuxit. Trendbrottet ligger i hårt eget arbete och standardförbättring till följd av
sänkta inkomstskatter för landets löntagare.
Det är ett trendbrott att utanförskapet minskar, att ohälsotalen sjunker och att 35 år av
trendmässig ökning av antalet förtidspensionärer såg ett tydligt brott 2007 i andra riktningen.
Det är ett trendbrott att vår lilla svenska ekonomi som är öppen mot vår omvärld står så väl emot
som den gör när vi under ett kvartssekel har lärt oss att varhelst snuvan i världen uppstår blir vi
snabbt förkylda i Sverige. Vi är inte opåverkade – det tror jag att alla inser – men det är ett
trendbrott att vi står så väl emot. Sverige fortsätter att amortera när andra lånar i en allt mer
turbulent finansiell situation.
Det är ett trendbrott att grupper som har haft svårt att hävda sig på arbetsmarknaden får jobb.
Ungdomar får jobb. 40 000 unga kom in på arbetsmarknaden förra året. Utrikes födda får jobb.
Det ökade med 34 000. Äldre får jobb. Det ökade med 18 000. Visst spelar konjunkturen roll, men
attityder spelar också väldigt stor roll. Vi signalerar: Se till det som är friskt! Se till arbetsförmåga!
Sänk trösklarna! Gör ansträngningar för att få in folk på den reguljära arbetsmarknaden! Det
bryter med synsättet att den som har svårt att hävda sig ska döljas i sin arbetslöshet genom att
det kallas något annat. Det var trendbrottet. Det gick vi till val på 2006. Nu ser vi viktiga
trendbrott på den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt att den politiken får fortsätta.
Det kommer som sagt att heta att man kan utläsa alla effekter. Ödmjuk bör man vara och komma
ihåg att vi naturligtvis inte fullt ut ser effekterna av den förda politiken. Men vi ser möjligen
trendbrott till följd av mycket högt reformtempo. Sverige är i dag ett av Europas ledande
reformländer. Det har vi varit från tid till annan i vår historia. Vi hade en viktig reformperiod i
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svensk ekonomi och svensk politisk historia i början och mitten av 90-talet. Sedan hände det inte
mycket under många år. Nu har vi haft högt reformtempo igen.
Det som brukar känneteckna en period av högt reformtempo är stark kritik initialt. Vad är enklare
än att önska bort det obekväma, att ifrågasätta förändring och att i det korta perspektivet
ifrågasätta det som möjligen är långsiktigt klokt? Den som håller högt reformtempo blir först
impopulär och inte alltid sedan populär. Det beror naturligtvis mycket på hur snabbt och brett
genomslaget är för den förda politiken. Men det är alltid rätt att välja den vägen, att göra det
långsiktigt riktiga, framför allt i ett land där vi vet att vi har fler som blir allt äldre, att många står
utanför arbetsmarknaden, att vi har behov av en bättre fungerande arbetsmarknad, att vi har en
befolkning som inte vill se mindre utan mer av investeringar i välfärd och i kunskaper i den
svenska skolan. Det måste mötas med en politik som ger fler jobb.
Jag har ställt tre frågor till Mona Sahlin för att tydliggöra vad som är alternativet till den förda
politiken. Vad vill hon göra för Sverige? Hur ska hon genomföra den politiken? Med vem ska det
åstadkommas?
De senaste dagarna har det varit fest i den svenska vänstern. Kongresserna har avlöst varandra.
Utgiftsraseriet har rått i flera veckor. Inriktningen är tydlig. Det ska löna sig mindre att arbeta. Det
ska bli dyrare att anställa, och det ska bli svårare att vara företagare.
En sak vet vi. De är inte överens om hur mycket, men de ska höja skatterna: Socialdemokraterna
med 40 miljarder, Miljöpartiet med 50–60 miljarder och Vänsterpartiet med 70–80 miljarder. Exakt
var tyngdpunkten ligger vet vi inte. Vi vet att den ligger strax till vänster om vänsterkanten i
svensk socialdemokrati eller för att uttrycka det på ett annat sätt, en politik förankrad strax till
vänster om Morgan Johansson. Det är alternativet till den förda politiken.
I dag är det dags att svara på frågor, Mona Sahlin, om vad det är för inriktning på denna
skattepolitik som vi ser framför oss.
(Applåder)

Anf. 57 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd): Datum: 07-10-17
Herr talman! Den här debatten har som en naturlig utgångspunkt förstås budgetpropositionen och
de förslag som har kommit från oppositionens olika partier. Jag tänkte ändå börja någon
annanstans. Jag vill börja här i Stockholms innerstad natten till lördagen för två veckor sedan. Jag
tror att det är få som inte har blivit illa berörda av den tragiska händelsen när en pojke på knappt
17 år miste livet. Beskrivningar och bilder tränger sig på. Det har varit svårt att hålla tillbaka
upprördhet och sorg.
Jag har själv två tonårssöner, och det är självklart att sådana här händelser skakar om. Man
tänker att det kunde ha handlat om mina barn. Det kan vara mina barn som det handlar om nästa
gång. Så tror jag att nästan vi alla tänker.
Det som har hänt är närmast ofattbart. Ändå är inte det här någonting alldeles unikt, tyvärr. Det
här är någonting som förekommer och som inte alltid får det utrymme som just det här fallet har
fått. Men det är någonting som ändå pekar på att allt inte står riktigt väl till.
Vi måste jobba för ett sjystare Sverige, ett Sverige där våra ungdomar kan gå trygga om natten,
där unga tjejer inte behöver känna fruktan för att bli våldtagna eller överfallna, där äldre
människor vågar gå ut på gatorna också när mörkret har fallit.
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Vi som politiker kan inte genom ett klubbslag avskaffa våldet eller trakasserier av olika slag. Om
det ändå vore så enkelt! Men från politiskt håll kan vi dra vårt strå till stacken för att skapa ett
medmänskligare Sverige, ett Sverige som är lite varmare, lite vänligare.
Vi behöver göra det i samspel med föräldrar som tar ansvar för sina barn, så att vi som vuxna
finns med i större utsträckning där barn och ungdomar rör sig, att vi är med som normbildare,
som personer att samtala med, som vägledare. Det handlar om kontakter med det civila
samhället, olika föreningar som gör fantastiska insatser på gatorna på många håll runt om i
Sverige. En vanlig fredagskväll går många föräldrar ute och vandrar för att skapa lugn och för att
ungdomar ska ha någon vuxen att tala med.
En del kan göras lagstiftningsvägen. Vi ska ha tydligare lagar, men ju längre man väntar, desto
hårdare tag krävs. Ju tidigare man kan gripa in, ju mer vi kan arbeta för att skapa trygga
uppväxtförhållanden för våra barn, desto mildare insatser behöver göras och desto bättre blir vårt
samhälle.
Vi kristdemokrater har under flera år drivit frågan om en så kallad civilkuragelag, en lagstiftning
som skulle göra oss som medmänniskor skyldiga att gripa in när en människa befinner sig i nöd.
Det skulle vara en signal om att vi inte godtar kränkningar, en signal om att vi alla borde gripa in,
att inte titta bort när någonting inträffar, att vi efter graden av vår förmåga ska agera, kanske
bara slå larm när någon råkar illa ut, en signal om att vi bryr oss om varandra.
Herr talman! Vi sätter kurs mot ett sjystare Sverige, ett Sverige där människor både får och
förväntas ta ansvar. Alla ska göra rätt för sig, brukade vi säga förr i tiden. Och det är en självklar
och viktig utgångspunkt för vårt välfärdssamhälle också i dag. Man ska göra rätt för sig.
Vi ser nu att löntagarna blir fler och de som tvingas till ett bidrag blir färre. Den öppna
arbetslösheten är i dag nere på drygt 3 procent. Det är, som har understrukits här flera gånger,
inte enbart regeringens förtjänst. Men vi har bidragit genom en lång rad beslut som gör att
ytterligare en människa får ge sig i väg och möta arbetsgivaren för första gången, får hälsa på sina
arbetskamrater och ingå i en arbetsgemenskap.
Kanske är det så att 60 000 människor genom regeringens politik ytterligare har blivit delaktiga i
arbetslivet. Det är enormt betydelsefullt. Men det innebär också att med en annan politik hade det
varit 60 000 färre, 60 000 ytterligare som hade varit hemma. Insatserna spelar en roll.
Låt oss inte glömma bort att vi för bara några år sedan talade om det som kallas jobless growth.
Nya jobb är inte självklara ens i högkonjunktur. Därför har vi också vidtagit särskilda åtgärder för
dem som står ganska långt från arbetsmarknaden. Det är de som inte står först i kön för
arbetsgivaren att anställa.
Herr talman! Alliansen står för valfrihet. Det är en fråga om värderingar och människosyn.
Människor bör få styra och ställa över sina egna liv i större utsträckning. Sedan 90-talet har det
gällt skolan och förskolan. Nu går vi vidare när det gäller valfrihet i äldreomsorgen,
handikappomsorgen och omsorgen om de minsta barnen.
Under år 2008 införs vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Småbarnsföräldrar får bättre
möjlighet att själva styra sin egen vardag samtidigt som vi uppmuntrar jämställdhet.
I den här frågan möter jag ett massivt stöd hos landets småbarnsföräldrar. De vill bestämma mer
själva för att de tror sig – och det är väl inte så udda – veta mer om vad deras barn behöver än
vad vi som politiker gör. De vill ha mer tid tillsammans med barnen när de är små.
Herr talman! Samtidigt som alliansen för en ansvarsfull ekonomisk politik gör vi satsningar på
centrala välfärdsområden. Det är glädjande att vi under året kommer att kunna presentera en stor
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tandvårdsreform. Syftet är enkelt. Det ska bli billigare att gå till tandläkaren, särskilt för den som
har väldigt stora kostnader för behandling.
Det handlar om ett högkostnadsskydd. Men det handlar också om en tandvårdscheck för att
stimulera till regelbundna besök hos tandläkaren. Totalt planerar vi att satsa omkring 3 miljarder
kronor extra. Vi tar krafttag för att fler ska få råd med en god tandvård även om de har små
ekonomiska resurser.
Vi arbetar med en reformering av psykiatrin. Det är någonting som har pågått länge men som har
tagit alldeles för lång tid. Efter många år av försummelser är vår uppgift att på så kort tid som
möjligt ta igen det som har förlorats under en lång följd av år. Här talar vi om väldigt många av de
allra sköraste personerna i vårt samhälle.
Herr talman! Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett av
regeringens allra mest angelägna mål. Vi har vidtagit en lång rad åtgärder som stärker kvaliteten
och utvecklingen inom äldreomsorgen.
Det handlar om statligt stöd för bidrag till kommuner, stöd till byggande av äldreboenden,
kvalitetsindikatorer för att göra bättre kvalitetsjämförelser, brukarundersökningar som ger de äldre
ett större inflytande, användning av ny teknik och ökade satsningar på forskning. Ambitionerna är
höga, och väldigt mycket görs. Ytterligare kommer att göras för att förbättra bostadsförsörjningen
och valfriheten för våra äldre.
Regeringen planerar också att komma med ett av de beslut som jag tror är det allra viktigaste vi
kommer att fatta under mandatperioden. Jag talar om en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.
Alla äldre ska kunna känna trygghet inför den situation där man inte längre klarar sig fullt ut själv.
Man ska bemötas med värdighet och respekt. Vi kommer att sätta på pränt att alla äldre har rätt
till en omsorg med värdighet.
Herr talman! Oppositionen har under den här debatten och tidigare som sig bör riktat kritik mot
regeringens budget. Det är just vad vänsterblocket bör göra, att sitta i opposition. Jag tycker dock
att ett par kommentarer är på plats i det här sammanhanget.
En del rör ersättningsnivåerna. Oppositionen säger att vi försämrar för sjukskrivna. Jag tycker att
förbättrar är en bättre beskrivning. Oppositionen säger inte ett enda ord om det som de själva
under en lång följd av år försummade. Det är miljardsatsningar på förebyggande arbete och
rehabilitering.
Vi betalar inte bara ut bidrag till passivitet och lämnar människor vind för våg, utan vi förbättrar
vägarna tillbaka för dem som är sjukskrivna. Man säger inte ett ord från oppositionens sida om att
många i stället för förtidspension på 64 procent får 75 procents sjukersättning och en väg tillbaka
till arbetslivet.
När det gäller a-kassan tål det att framhållas att vi nu sänker avgiften till a-kassan. När den höjdes
för ett år sedan var det ett himla väsen. När vi nu sänker den hörs absolut ingenting.
Herr talman! Alliansen presenterar en budget som visar vägen mot ett Sverige där löntagarna blir
fler och de som är beroende av bidrag blir färre.
(Applåder)

Anf. 57 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd): 08-06-11
Herr talman! Den här debatten har nu pågått i drygt två timmar, och det har handlat om väldigt
många viktiga frågor. Det har handlat om eko-nomi, utanförskap, jobben, sjukskrivningarna,
miljön, rättsväsendet, sko-lan och något om prisutvecklingen på citroner – alla väldigt angelägna
ämnen och betydelsefulla att diskutera.
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Men jag tänkte ändå, herr talman, börja någon annanstans. Jag skulle vilja börja med en fråga.
Hur byggs ett välfärdssamhälle, ett samhälle där människor – alla människor – har möjlighet att
färdas väl genom hela livet? Vad är det som behövs för att vanligt folk ska ha ett jobb att gå till
eller kunna förverkliga en företagsidé? Vad är det som gör det möjligt att finansiera satsningar på
skolan, sjukvården och äldreomsorgen, inte bara för de rikaste utan för alla i vårt land?
Politikersvaren på de här frågorna brukar röra stabila statsfinanser, ett konkurrenskraftigt
näringsklimat, god infrastruktur, bra utbildningsväsen, tillförlitliga trygghetssystem, fungerande
rättsväsen – ni har hört svaren tidigare.
Herr talman! Jag tror att ett gott samhälle, ett välmående och rikt samhälle, i grunden byggs av
människors ansvarstagande. Jag tror på det mänskliga, personliga ansvaret, ansvar för sig själv,
ansvar för andra och ansvar för varandra. Jag tror på medmänsklighet.
Herr talman! Det finns skiljelinjer i svensk politik. En av dessa skiljelinjer handlar om hur trygghet
skapas. För dem på vänsterkanten handlar trygghet i mångt och mycket om att ständigt höja
skatten så att människor har allt mindre att själva bestämma över och allt mindre av egen buffert.
Sedan blir det politikerna som portionerar ut pengar till medborgarna, som gör som den politiska
majoriteten vill. Trygghet är för en del att det offentliga svarar för mycket och ständigt mer, och
det finns då en risk, som jag ser det, för att skyddsnäten inte blir skyddsnät utan så småningom
utvecklas till hängmattor.
Men verklig och uthållig trygghet, herr talman, är att vanligt folk har förmåga och möjlighet att
försörja sig själva. Det är oerhört centralt att vi lyckas i avvägningen mellan den enskildes ansvar
och den trygghet som måste finnas till hands när den verkligen behövs. Trygghet handlar ytterst
om hur vi som enskilda och familjer har förmåga att hantera det oväntade snarare än att vi alla
lutar oss mot en ständigt utbyggd men ändå aldrig tillräcklig offentlig sektor. Jag vill medverka till
ett samhälle där fler kan stå på egna ben i stället för att vara i det offentligas händer.
Ett gott samhälle skapas inte enbart av politiker. Det byggs av vanligt folk, av människor som
uppfostrar sina barn väl, ger dem trygghet, kärlek och uppmuntran och sätter gränser. Ett tryggt
samhälle är när man kan lita på sina grannar, när man hjälps åt i kvarteret så att ingen kommer
och stjäl barnens cyklar eller grannens tvätt. Välstånd bygger på människors arbete och på att
vanligt folk går till jobbet också de morgnar när det är extra motigt och när det är mörkt ute.
Välstånd bygger på att människor startar eget och förverkligar goda affärsidéer – inte genom friår,
medborgarlön eller sex timmars arbetsdag för alla.
Herr talman! Givetvis ska vi ha ett generöst trygghetssystem, ett system som omfattar alla och
som innebär en trygghet. Men det verkar ibland som om det inte finns någon nivå som är hög nog
när det gäller bidrag och ersättningar. Nu senast krävde LO höjd sjukpenning och höjd a-kassa.
Socialdemokraterna vill höja ersättningen för dem som tjänar mer än 30 000 kronor i månaden,
och det ska betalas av dem som tjänar mindre. Vi vill sänka skatten för dem som tjänar 15 000
kronor i månaden. Det är olika sätt att angripa verkligheten. Socialdemokraterna vill höja
ersättningar för välavlönade. Vi vill sänka skatten för vanligt folk.
För mig är trygghet inte att alla svenskar görs helt beroende av de offentliga systemen. För mig är
trygghet att vanligt folk ska kunna råda sig själva, att alla som vill och kan arbeta ska ha en god
inkomst också efter skatt, att man ska ha några sparade kronor på banken så att det inte blir kris i
privatekonomin om tvättmaskinen går sönder eller om kylaren på bilen behöver bytas – ett
samhälle där vi kan stå på egna ben i stället för att vara i det offentligas händer.

34

Vi tror på det personliga ansvaret som en av grunderna för ett gott samhälle. Som människor har
vi ett personligt ansvar – vi ska ha det, och vi bör ha det. Om vi berövar människor rätten,
skyldigheten och möjligheten att ta eget ansvar förminskar vi människor och deras förmågor.
Det finns en tydlig skiljelinje i politiken där trygghet skapas genom eget ansvar. Vi kan ta frågan
om familjepolitiken till exempel. Vi och jag tror att det går att skapa trygga uppväxtförhållanden
genom att ge småbarnsföräldrar större möjligheter att själva ta ansvar för hur deras barn ska
uppfostras. Det står i bjärt kontrast till vänsterkantens politik, som under decennier har misstrott
föräldrarnas förmåga och i stället velat se det offentliga som uppfostrare.
Ta exemplet äldreomsorgen. Vi tillför 2 statliga miljarder per år för att förbättra äldreomsorgen,
och en statlig utredning har nu lagt fram ett förslag om fritt val inom äldreomsorgen. Viljan att
välja själv upphör inte bara för att man blir gammal. Vi vill öka vanliga människors inflytande över
sina liv även om de har fyllt 65 år. Valfrihet inom äldreomsorgen är en sådan reform där trygghet
paras med personligt ansvar och personligt inflytande, det vill säga rådighet att välja själv.
En statlig utredning har tittat på möjligheten att välja själv också inom handikappomsorgen och
inom hälso- och sjukvården. Vi har höjt bostadstillägget för pensionärer, och inför förhandlingarna
i alliansen inför budgeten i höst är mitt ingångsvärde att pensionärerna, i första hand de med lägst
pension, ska få mer.
Låt oss ta tandvården, som har belysts här tidigare. Jag vet inte hur många år vi har lyssnat på
socialdemokratiskt munväder om att något måste göras åt tandvården, men ingenting har hänt.
Nu händer det. Den 1 juli sjösätter vi en stor tandvårdsreform. Människor tar eget ansvar. En
check stimulerar löpande besök hos tandläkaren, och för den som har större tandläkarräkningar,
över 3 000 kronor, ges i stigande grad ökat stöd från det offentliga. För den som råkar riktigt illa
ut sänker vi kostnaden rejält. Tandläkarräkningar på 40 000, kanske 50 000 kronor, som en del
mindre lyckligt lottade personer har, blir nu betydligt billigare. Detta är en viktig välfärdsreform,
en av många som antas av sittande regering.
Här har presenterats många viktiga åtgärder på skolans område, när det gäller ekonomin,
arbetsmarknaden och småföretagandet, och precis som Jan Björklund tidigare beskrev har en del
beslut som har tagits under den första tiden varit tuffa. De har mött motstånd. Men vi tror att det
som är rätt att göra bör vi också göra. Det ger effekt och resultat. Det ger möjlighet att genomföra
välfärdssatsningar som kommer dem till del som har de allra minsta marginalerna.
Herr talman! När det gäller tandvårdsreformen är det bara att säga till Socialdemokraterna:
Varsågod och skölj!

Anf. 70 LARS OHLY (v): Datum: 07-10-17
Herr talman! Det är rea på gemensam egendom. Allt ska bort. Vi ska sälja ut det som har byggts
upp under decennier för att ett fåtal ska kunna bli rika. Det här gäller på statlig nivå. Mats Odell,
Sveriges kanske dyraste minister för skattebetalarna, ska tillsammans med Carnegie och andra
sälja ut det innehav eller ägande som vi alla har haft i ett antal företag.
Men det är inte bara på statlig nivå som det här kommer att fortsätta. I många kommuner och
landsting rear man nu ut gemensamma tillgångar, tyvärr även ibland i socialdemokratiskt styrda
kommuner som Luleå men framför allt i borgerligt styrda kommuner och landsting över hela
landet.
En gång i tiden sade man att de här privatiseringarna och konkurrensutsättningarna handlade om
valfrihet. Nu visar det sig att valfrihet inte längre är ett ord på modet för borgerligheten. Här i
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Stockholm förbjuder man kommunala verksamheter att lägga egen-regi-anbud vid utförsäljningar.
Man förbjuder kommunens anställda och kommunala verksamheter att vara med i
anbudsupphandlingen. Nu är det inte valfrihet längre, utan nu är det dogmatiska utförsäljningar
som gäller. Vi ska göra oss av med gemensam egendom. Vi ska alla bli lite fattigare för att några
få ska få bli rikare.
Det här gäller inom bostadssektorn. Allmännyttan säljs ut. Omvandling av hyreslägenheter till
bostadsrätter, framför allt i attraktiva områden i storstädernas innerstadsområden, förstärker
naturligtvis segregationen och innebär att det blir svårare för människor med små inkomster att
över huvud taget skaffa sig en bostad. Det är en kapitulation inför marknaden där man gör
bostaden till en vara vilken som helst, någonting som kan köpas, säljas och göras pengar på. Vi
ska alla bli lite egoister och tänka: Kan jag tjäna på min bostad? Kan jag tjäna på mitt boende?
I stället borde vi se boendet som en social rättighet. När allt fler hyresrätter privatiseras blir det
också svårare för ungdomar att få en bostad. Det är uppenbart osolidariskt med en politik som
innebär att den som har pengar alltid kan köpa sig förbi alla köer, medan den som saknar pengar
är hänvisad till andrahands- och tredjehandsboende och dåliga lösningar på grund av att antalet
hyresrätter minskar. Det är en omodern bostadspolitik.
Vi borde i stället bygga nya hyresrätter. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit 20 000 nya hyresrätter
om året under tio år och dessutom att hyreslägenheter renoveras eftersom det finns ett starkt
behov av renovering av många hyreslägenheter. Men om det ska vara möjligt krävs det att vi
vågar ta ansvar och inte lämnar över det ansvaret till marknaden.
Vi ser också effekterna på skolans område. I statsministerns hemkommun har man sålt Tibble
gymnasium till en rektor och en lärare för summan 9 miljoner kronor. Enligt oberoende bedömare
är skolan värd mellan 35 och 50 miljoner kronor. Moderaterna genomförde detta i Täby
kommunfullmäktige tack vare en egen majoritet. Folkpartiet var emot, och alla andra partier i
fullmäktige var emot, men Moderaterna sålde för att en rektor och en lärare skulle få göra sitt livs
klipp.
I en del kommuner börjar kommunala skolor bli en bristvara. Privatskolereformen har ökat
segregationen. Man kan inte ens samla sig till att förhindra Plymouthbröderna att driva skola.
Tvärtom uppmuntrar man dem så länge de inte har konfessionella inslag i sin undervisning, men
det har alltid varit förbjudet i Sverige. Det har aldrig varit tillåtet att ha konfessionella inslag i
undervisning. Var sekt sin egen skola, verkar vara den här regeringens paroll.
Nu talar man om avknoppningar. Det låter ju fint. Det låter nästan som om våren var på väg –
avknoppning. Men vad det handlar om är privatiseringar som på sikt kommer att leda till att vi får
färre alternativ inom skolan, för på sikt kommer de stora kunskapsföretagen – de stora
utbildningsföretagen – att köpa upp de privatiserade gymnasierna. Jag kan lova, Fredrik Reinfeldt,
att Tibble gymnasium inte för evigt kommer att vara en skola som drivs av en rektor och en lärare.
Det kommer att vara det stora klippet när de en dag bestämmer sig för att sälja till ett stort
utbildningsföretag.
Skolan som mötesplats för elever med olika bakgrund blir alltmer sällsynt med denna
segregationens politik.
Vi märker också privatiseringarnas effekter på äldreomsorgsområdet. Valfriheten som högern och
borgerligheten tidigare slog vakt om sades vara att man skulle få välja mellan olika
upplåtelseformer. Nu har den reducerats till att man ska få välja vilket företag som ska få tjäna
pengar på ens vård- eller omsorgsbehov. Det är den valfrihet som ni erbjuder! Det är en chimär.
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Det är en dålig form av valfrihet som egentligen inte har någonting med vardagen eller
verkligheten att göra.
Verklig valfrihet skulle kunna se ut som vi i Vänsterpartiet har föreslagit, nämligen att den äldre
människa som är beroende av hemtjänst för att kunna få sin vardag att gå ihop också ska ha ett
större inflytande över vilken service som man ska ha rätt till. Det kanske inte är städning som är
det mest aktuella den dagen man får den hjälp man behöver. Man kanske behöver hjälp med att
gå en promenad. Man kanske behöver hjälp med att komma ut ur lägenheten.
På ett äldreboende i Eslöv som jag besökte för ett tag sedan hade man genomfört en reform som
kallades egen tid. Det innebar att alla de äldre som bodde på äldreboendet fick möjlighet att under
två timmar varje vecka disponera en personal fritt. Man kunde också lägga på några timmar så att
man kunde ha lite längre tid, kanske fyra timmar varannan vecka. Någon ville åka och storhandla,
någon ville få hjälp med att gå en vårpromenad trots att det var svårt när man hade rullator, och
någon ville åka ned på stan och fika på ett fik. Det där fick man möjlighet till genom verklig
valfrihet inom den kommunala äldreomsorgen. Det skulle ju vara en valfrihetsreform som var värd
namnet!
Nu bestämmer regeringen i stället att man ska få göra avdrag för överklassnära tjänster, det vill
säga att viss konsumtion ska subventioneras av alla skattebetalare, och det är den konsumtion
som bara en liten, privilegierad överklass kan efterfråga. Varför inte sänka skatten på Rolls Royce i
stället, Fredrik Reinfeldt?
Detta är en klockren omvänd fördelningspolitik! Jag tycker i stället att man skulle använda
pengarna till nya jobb i välfärden, till att anställa fler, till att se till att klasstorleken i grundskola
och gymnasium blir mindre så att färre elever behöver samsas om en vuxen lärare, till att vi
anställer fler inom äldreomsorgen, till att vi ser till att avlasta dem som arbetar där lite grann från
den stress och den arbetsbörda som de i dag är utsatta för och i stället se till att det finns tid för
det där lilla extra som att sitta ned vid lunchen, att bara hålla handen ett litet tag och att faktiskt
vara medmänniska i sitt arbete.
Privatiseringar försämrar. Parollen var att det med utförsäljningar och privatiseringar skulle bli
billigare och bättre. Det är så ni alltid har argumenterat. Det är så ni har sagt att det skulle bli när
man väl sålde ut kommunala, landstingskommunala och statliga verksamheter. Men verkligheten
är tvärtom. Det har blivit dyrare, för vinstintresset ska in i det som är skattesubventionerat – i det
som är skattebetalt. Och när vinstintresset kommer in tar det av utrymmet. Det har blivit sämre
därför att färre personer arbetar inom privatiserade verksamheter än i dem som drivs i offentlig
regi. Det är sättet att konkurrera: Skär ned på personalen! Det har ökat klyftorna i samhället.
Genom att vinstintresset har kommit in har det också blivit nödvändigt för dessa företag att söka
sig nya marknader. Dessutom innebär det att man får försäkringslösningar eller privata lösningar
där de som har råd köper sig före till en bättre service och en bättre samhällstjänst i stället för att
vi ska ha medborgerliga rättigheter.
Det har minskat demokratins omfång, för vi styr genom bland annat det ägande vi alla har genom
att använda det ägandet till att uppnå regionalpolitiska mål, miljöpolitiska mål och för att uppnå
klassutjämning och utjämning i inkomstskillnader och villkor mellan kvinnor och män. Men när det
offentliga ägandet minskar överlåts den makten till ett fåtal privata aktörer. Konkurrensen ökar
inte eftersom privatiseringar alltid leder till uppsägningar av dem som arbetar där. Det är det
sättet man vinner en upphandling på. Och så ser vi ökad stress, försämrad arbetsmiljö och
dessutom ett samhälle som är lite mindre mänskligt. Detta är högerregeringens
privatiseringspolitik!
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(Applåder)

Anf. 70 LARS OHLY (v): Datum: 08-06-11
Herr talman! Vi står inför tre stora utmaningar som måste hanteras.
Den första handlar om klimatproblemen, och det är också den största utmaningen, därför att om vi
inte klarar av att bemöta den globala uppvärmningen med en politik för hållbar utveckling kommer
alla andra politiska frågor att hamna i slagskugga. För att klara det krävs det storskaliga
satsningar på ny energi- och miljöteknik och på att utveckla de förnybara energiformerna.
Det bästa med det är att många av dem finns. Nu krävs det stora satsningar på forskning,
utveckling och produktion av solvärme, biobränsle, vindkraft och vågkraft, som jag tror på mycket
inför framtiden som en hållbar energikälla, men också för att utveckla nya bränslen, för att inte
driva motorer på gammalt sätt med bensin och diesel utan i stället utveckla biogasen, etanolet,
vätgasen och elhybriderna.
Det krävs också en minskad biltrafik och att man inte låser sig vid de gamla transportlösningarna.
Trängselavgifter kan vara ett sätt att styra trafiken. Men det kan också handla om att bygga ut
kollektivtrafiken, att göra det billigare att använda kollektivtrafiken och att införa en klimattaxa
som gör att människor kan välja bussen, pendeltåget, spårvagnen eller tunnelbanan i stället för
bilen och dessutom tjäna pengar på det.
Vi behöver också storskaliga satsningar på järnvägar. Vi behöver bygga om Sverige, så att vi kan
föra över gods- och persontrafik från väg till järnväg. Vi behöver en massiv ny järnvägssatsning.
För att klara det har vi i Vänsterpartiet föreslagit en investeringsbudget som inte ligger under
utgiftstaken och därmed inte konkurrerar med sjukersättningar, kommunpengar eller
försvarsbudgeten, utan där vi tar kostnader som är långsiktiga genom att skriva av dem under ett
antal år. Så gör varje kommun. Så gör varje stort företag. Så borde också staten göra för att inte
lämna över en miljöskuld till framtida generationer.
De marknadslösningar som ibland förespråkas är oftast kortsiktiga. De leder till motsatsen till en
hållbar utveckling. De utgår ofta från att man kortsiktigt ska få lönsamhet och tjäna pengar på
satsningar som av sin natur måste vara långsiktiga. Därför behövs också en långsiktigt hållbar
politik.
Det behövs en politik som ser problemen i ett tidsperspektiv som inte handlar om en mandatperiod
eller några få år. Jag är ganska glad för att Klimatberedningen i så stor utsträckning var överens
både om analysen och till viss del om målsättningarna. Men tyvärr ser jag ingenting av politiska
förslag för att förverkliga Klimatberedningens förslag.
Det är det största och första problemet. Det andra handlar om att hålla ihop samhället socialt, att
skapa en rättvis fördelning så att vi människor känner att vi är medlemmar och medborgare i
samma samhälle och att samhället inte tillåts dras isär så att de sociala konflikterna ökar.
Det får inte vara så som det verkar vara med den här regeringens politik att det ska löna sig att
vara rik och frisk och kosta att vara sjuk och fattig. Man brukar kalla det för tuffa beslut. Jan
Björklund gjorde det i talarstolen: Vi har tagit en del tuffa beslut. Det är inte tufft att slå på sjuka
och arbetslösa. Det är inte ett dugg tufft att försämra för dem som har minst. Det är bara hjärtlöst
och cyniskt.
Samtidigt har ni sänkt skatterna. Ni har tagit bort förmögenhetsskatten. Det var de mest förmögna
som betalade den, vilket hörs på namnet. Fredrik Lundberg fick 40 miljoner mer om året. Det
tyckte ni var en viktig reform att byggmästaren som hör till Sveriges rikaste personer fick 40
miljoner mer att hantera varje år. Det har man råd med.
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Ni har tagit bort fastighetsskatten och ersatt den med en avgift. Det gör att merparten av
villaägarna i stora delar av Sverige har fått högre avgift än vad de tidigare betalade i skatt.
Vinnarna är de med de mest lyxiga villorna i de mest attraktiva områdena, det vill säga de
rikaste.
Ni har sänkt inkomstskatterna på ett sätt som har gjort att två tredjedelar av skattesänkningen
har gått till den tredjedel som tjänar mest. Göran Hägglund säger att det är skattesänkningar för
låginkomsttagare. Även den lågavlönade har fått en liten skattesänkning. Det ska man använda för
att dölja det faktum att de som har fått de största inkomstskattesänkningarna är människor med
inkomster i likhet med regeringens medlemmar. De ökar nu sina löner från 101 000 kronor i
månaden till 105 000 kronor i månaden.
Pensionärer och studerande har inte fått någonting. Det är inga skattesänkningar och inga
förbättringar av villkoren. Arbetslösa och sjuka har fått det sämre. De som tvingas till
försörjningsstöd, samhällets yttersta garanti för att man ska klara sig, har till exempel i det
borgerligt styrda Stockholm inte rätten till ett månadskort på kollektivtrafiken. De ska tvingas gå
in till stan om de ska söka jobb. Så ser fördelningspolitiken ut. Samhället dras isär, solidariteten
rämnar och tilliten till det gemensamma försvinner.
Jag tycker att det är en politik som satsar på parasiterna i samhället. Det är de
fläskkotlettfrisyrmänniskor på Stureplan eller i Båstad på somrarna som köper champagne för att
spruta över varandra som jublar över en ansvarslös ekonomiska politik. Det är ansvarslöst att inte
hålla ihop samhället. Det är ansvarslöst att inte bekämpa orättvisor.
Samtidigt har kvinnors löner inte höjts. Kvinnors villkor har försämrats. När jag tog en replik på
Jan Björklund sade jag: Ni har infört vårdnadsbidrag. Ni har försämrat socialförsäkringarna. Ni har
inte ställt er bakom att höja kvinnors löner. Ni har skrotat förslaget om rätten till heltid. Ni vill inte
att kvinnor ska har rätten att stämpla upp till heltid ifall de är påtvingande deltid. Ni har försämrat
sjukskrivningsregler så att kvinnor missgynnats. Ni har ökat otryggheten. Ni har sänkt skatter så
att män gynnas mest.
Björklund vägrade att svara. Han sade i stället: Ni i Vänsterpartiet hycklade när Kommunal gick ut
i konflikt. Det är en lögn, Jan Björklund. Du kan få ta replik på mig nu och erkänna att du ljög
eftersom du inte hade något svar. Du kunde inte svara. Du sade dessutom när du tog replik på
Mona Sahlin: Replikerna är till för att replikörerna ska få ställa frågor och få svar på sina frågor.
Men när jag ställde en fråga bemötte du den med en lögn och sade inte ett ljud om den
antifeministiska politik som regeringen för. Du har nu chansen. Ta en replik på mig och berätta vad
du egentligen menar.
Den tredje utmaningen handlar om att återupprätta tilltron att det är möjligt att förändra och att
demokratin faktiskt betyder någonting i vårt samhälle. Vi vet att valdeltagandet har minskat bland
dem som behöver demokratin mest. Men det ligger fortsatt högt bland de välutbildade och
högavlönade.
Makten har på flera områden flyttat från de folkvalda, de som är utsedda genom demokratiska val
och som man kan välja eller välja bort. Den har gått till privata kapitalägare som tar över
verksamheter och därmed också makten över besluten. Den makt som vi genom vår rösträtt
minskar lite grann. Vi får lite mindre att säga till om för varje avreglering, privatisering och
utförsäljning.
Det heter populärt avknoppningar. Det sker till exempel i Täby där man säljer Tibble gymnasium
till en lärare och en rektor för en fjärdedel av marknadsvärdet. De anses av Statskontoret olagliga.
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Men så dogmatiska är de så kallade nya moderaterna att de genomför sådana privatiseringar
oavsett om de är lagliga eller inte bara för att minska demokratins omfattning.
När marknaden tar över blir alltid lösningarna mindre demokratiska. Dessutom flyttar makt från
Sveriges folkvalda riksdag till Europeiska unionens domstol. Vi är medlemmar i en union där denna
domstol har makt inte bara över svensk lagstiftning i allmänhet utan också över svensk grundlag.
Det gör att kollektivavtal och konflikträtt numera ifrågasätts och hotas. Det är naturligtvis en
demokratifråga att man inte ska tvingas att sälja sitt arbete till så låg lön att man knappt kan
försörja sig. Man ska i värsta fall ha möjligheten att också strejka för att få goda arbetsvillkor och
bra löner.
Därför är uppgiften att återupprätta tilltron till politiken som förändringsverktyg en helt nödvändig
uppgift. Demokratin får inte bara bli en fråga om att rösta i allmänna val. Det är en nödvändig
men inte tillräcklig förutsättning. Det räcker inte om vi väljer våra företrädare och det enda de har
rätt att besluta om är färgen på gardinerna här på Helgeandsholmen. Demokratin måste också ha
ett innehåll. De vi väljer måste kunna stå för en förändrad politik.
Ni verkar trivas väldigt bra som opposition. Ni vann valet. I replik efter replik låter det som att det
är vi som har ansvaret. Det är oppositionen som är ansvarig för allting. Det verkar som ni helst av
allt skulle vilja vara i opposition. Därför ska jag lova att jag kommer att göra allt för ni ska få bli i
opposition så fort som möjligt och senast i valet år 2010.
(Applåder)

Anf. 1 MONA SAHLIN (s): Datum: 07-10-17
Herr talman! Det har hänt mycket i svensk politik sedan den förra partiledardebatten. En
försvarsminister har avgått för att han inte hade stöd i regeringen. En finansmarknadsminister
borde ha avgått för att han bara har stöd i regeringen. Jobben har blivit fler, men det har de
långtidsarbetslösa också blivit. Vi som har höga inkomster har blivit rikare. De deltidsarbetande
kvinnorna har blivit fattigare. Och pensionärerna har slutligen fått ett besked: Regeringen har inte
råd med dem.
Det är tre år kvar med den borgerliga regeringen.
Djävulen syns i detaljerna, brukar man säga. Det är också i prioriteringarna som skiljelinjerna blir
tydliga.
Vi har just lagt fram vårt budgetalternativ och vårt jobbprogram. Våra prioriteringar är tydliga. Det
är rättvisa och trygghet, därför att Sverige vinner på det. Och så är det tre saker till: utbildning,
utbildning och utbildning. Varför då?
Sverige är ett spännande, modernt och exportberoende land. Här slåss våra stora industrier om
marknadsandelar. Här växer exportmöjligheterna för våra små företag. Här kämpar våra forskare
om att bli först med genombrotten. Här sliter anställda inom vård och omsorg för att hålla jämna
steg med ny forskning och ny kunskap. Här investeras ständigt i ny teknik. Här söker också små
och stora företag efter ny personal. Här söker människor inte bara ny försörjning utan också nya
utmaningar, nya arbetsuppgifter och ny kunskap.
Drivkrafterna för allt detta som sker, är det bara pengar? Är det en peng för att lära sig svenska,
en peng för de rika i sänkt skatt, en sänkt peng för sjuka och föräldrar, stora pengar på en
bostadsmarknad som snart bara är till för den som kan köpa och den som vill äga.
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Eller finns det andra drivkrafter också? Är det viljan att lära sig mer tillsammans med fler, modet
att lämna ett gammalt jobb för ett nytt och spännande, önskan att faktiskt bry sig också om
andra? Det är drivkrafter som jag tror sitter djupt i hjärtat på många svenskar.
Vad säger företagen och industrin i dag? Ja, de pekar ut bristen på kompetent personal som ett av
de största hindren för att kunna utveckla sina företag. När vi pratar med basindustrin säger de
samma sak. De säger: Sluta prioritera bidrag till lövkrattning och sänkta kunskapskrav! Ge oss
som sysselsätter hundratusentals svenskar vettiga konkurrensvillkor!
Ska vi bygga ett Sverige som står starkt inför framtiden, ett Sverige där jobben fortsätter att
komma och där välfärd och trygghet faktiskt är till för alla, måste satsningarna fortsätta – på
utbildning, på utbildning och på utbildning.
Därför har vi socialdemokrater lagt fram bland annat följande förslag de senaste veckorna:
Ge 2 miljarder kronor mer till forskning.
Bygg ut högskolan med 4 500 platser och höj kvaliteten.
Satsa 200 miljoner om året på företagsnära forskning i de små företagen.
Starta en ny riskkapitalfond inom sjätte AP-fonden så att företag som vill satsa på att utveckla
produkter inom miljötekniken också får kapital till det.
Bygg ut den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen med 20 000 platser.
Reparera a-kassan så att människor vågar byta jobb och söka sig vidare.
Skapa en trygghetsförsäkring för våra entreprenörer så att de vågar satsa på det nya. Lyssna på
Ingvar Kamprad, som har mycket bra förslag på det här området!
Bygg ut komvux så att alla kan rusta sig.
Kompetensutveckla personalen i äldreomsorgen.
Herr talman! När högkonjunkturen slutar göra jobbet åt regeringen och konkurrensen om jobben
hårdnar kommer det att märkas på många sätt.
Det kommer att märkas i Reinfeldteffekten: 350 000 människor utanför a-kassan när konjunkturen
vänder. Riksbanken varnade häromdagen för att produktiviteten tvärstannat i Sverige.
Moderaternas partisekreterare har förnyat det politiska språket med uttrycket om att flaskhalsarna
går i taket.
Men var är åtgärderna?
I stället minskar regeringen utbildningsmöjligheterna både för de unga, för de arbetslösa och för
dem som finns i arbetslivet.
Regeringen passar i stället på att styra över mot fler okvalificerade och lågavlönade jobb. Bidrag
för hushållsnära tjänster kostar lika mycket som 26 000 högskoleplatser eller nästan hela
indragningen från förtidspensionärernas ålderspension.
Man prioriterar städning och lövkrattning, men det är inte med skinande hem och släta gräsmattor
som Sverige konkurrerar på en global marknad.
Sveriges styrka är att hela vår befolkning har en hög utbildningsnivå, att välfärden utjämnar
sociala skillnader så att alla har en chans.
Nu kanske vi missar möjligheter att bygga framtida rättvisa, tillväxt och välfärd på just arbete. Det
är regeringens allra största svek.
Herr talman! Vi tänker granska den moderatledda regeringen för vad den gör och inte vad den
säger. Sagt och gjort med Reinfeldt – det kommer att vara vår nya följetong. Regeringen säger en
sak och gör en annan. Lagrådet gjorde häromdagen analysen att regeringen lägger ut dimridåer.
Ni sade att låginkomsttagarna skulle få en tusenlapp extra i plånboken. Sedan höjde ni så många
avgifter att ingenting blev kvar för just låginkomsttagaren. 70 procent av budgeten satsas på de
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30 procent som har de högsta inkomsterna. Vi vill ha sänkt skatt även för pensionärer, rättvisa
skatter där den som tjänar mest också betalar mest, håller ihop Sverige.
Ni sade att fastighetsskatten skulle avskaffas. Sedan gjorde ni bara om skatten, med effekten att
de med stora villor tjänar tiotusentals kronor men över 220 000 småhusägare får höjd skatt. Vi vill
sänka skatten för dem med vanliga hus och höja den för dem med de största och dyraste villorna.
Ni sade att det inte skulle bli vård efter plånbok. Sedan tog ni bort den lag som förhindrar precis
det.
Ni sade att bensinskatten skulle sänkas, och så höjde ni den.
Ni sade att ni skulle underlätta för företagen. Sedan införde ni regler som gör att bensinmacken får
redovisa en arbetsgivaravgift för den tid det tar att servera en korv och en annan för den tid det
tar att sälja bensin.
I Stockholm lovade ni en storsatsning på skolan. Jo, det blev ett sparbeting på 200 miljoner. Och
kanske det allra värsta: Först 350 000 ut från a-kassan, och sedan drar man in SL-kortet från
socialbidragsnormen för dem som behöver socialbidrag.
Så snålt, så orättvist och så mycket klasspolitik! Hur hjälper det någon att söka jobb?
Många är regeringens svek. Fredrik Reinfeldt har sagt att förändringar gör ont. Men inte heller det
är sant. Förändringar är ofta nödvändiga och bra. Det som gör ont är orättvis fördelningspolitik.
Det som gör ont är besparingar som regeringen faktiskt inte behöver göra. Sanningen är att ni
valde att göra ont för några för att ni prioriterade annat, som att ta bort förmögenhetsskatten.
Nu säger ni att välfärden står på tur. I valrörelsen var det utanförskapet. Nyss var det
låginkomsttagarna som stod på tur. Att stå på tur innebär uppenbarligen ingen garanti. Det har vi
lärt oss av detta första år med regeringen. Att stå på tur är bara att ställa in sig i kön, och den är
redan lång.
Vi kommer att fortsätta att granska er för vad ni gör och inte vad ni säger, också på välfärdens
område. Vi socialdemokrater kommer också att fortsätta att lägga fram konkreta alternativ här i
Sveriges riksdag.
Vi kommer ofta att påminna dig, Fredrik Reinfeldt, om att politik är att välja. Ni valde bort rättvisa
och trygghet. Om tre år är det upp till väljarna att välja igen. Kanske de inte sväljer mer orättvisa
och fler blå dunster den gången.
Rättvisa, trygghet och utbildning – det är modernt.
(Applåder)

Anf. 14 MONA SAHLIN (s): Datum: 08-06-11
Herr talman! Mot statsministerns märkliga beskrivning av Sverige just nu tänkte jag opponera, inte
för att jag är någon dysterkvist utan för att jag tror mer om Sverige.
Regeringen sade en sak men gör en annan. De sade: Vi står för arbetslinjen, jobb, inte bidrag.
Men det är socialbidragen, inte jobben, som ökar i kommunerna.
I går skrev Svenska Dagbladet: Socialbidragen skenar i Stockholm. Jobbtorgen har inte nått full
effekt, och arbetsmarknaden försvagas.
Med de nya reglerna i sjukförsäkringen riskerar 10 000 personer till att behöva söka socialbidrag.
Nu kommer också vårdnadsbidraget, vars syfte är att dra människor bort från arbetsmarknaden.
Det blev bidrag, inte jobb, med den moderatledda regeringen.
I valrörelsen sade de: Sossarna har misslyckats. Vi lovar fler jobb.
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Under vårt sista regeringsår kom det 153 000 nya jobb. Nu, enligt dysterkvistarna på regeringens
kanslier, kommer bara 10 000 nya jobb per år de kommande tre åren. Om 153 000 nya jobb var
ett misslyckande, vad ska vi kalla det här?
De sade att vi dolde en och en halv miljon människor i statistiken och lovade att bryta
utanförskapet. De beskrev mycket noga sin definition, för de hade hittat ett sätt att räkna som
bäst fångade sanningen, sade de. Med samma definition har utanförskapet ökat med 5 000
personer sedan valet. Så nu räknar de om – listigt – och ber Arbetsförmedlingen ta upp ett
klassiskt anställningsstöd, nämligen nystartsjobben, som reguljära jobb. Till och med regeringens
eget finanspolitiska råd har reagerat på de här metoderna och säger att det ger en överdrivet
positiv bild av sysselsättningsutvecklingen.
Regeringen har inte lyckats med jobben.
De sade: Vi tar ansvar för ekonomin. Men gör de det?
Vi kan titta på bokslutet efter två år med en moderatledd regering. Vi vet att finansminister Anders
Borg sade när han tillträdde att det tar ungefär två år innan politiken märks. Ja, nu är vi där. Trots
varningar har miljarder vräkts ut över de allra rikaste. I går kom inflationssiffrorna, som vi har
diskuterat, så nu är vi över 4 procent – den högsta sedan vi senast hade en borgerlig regering.
Det är det pensionärerna märker när de går och handlar. Priserna sticker i väg, inte bara på
citroner. Det är detta barnfamiljerna märker varje månadsskifte. På grund av inflationen stiger
räntan. Ett villalån på 1 miljon har sedan valet blivit 1 200 kronor dyrare i månaden. Det är detta
som löntagarna ser på bankomatkvittot.
Dagen efter förra valet skrev Dagens Industri att ”det är ett gyllene läge som väntar Sveriges
nästa regering”. Ja, det tog två år att växla ett gyllene läge till djup oro.
Regeringen har, påstår jag, försuttit chansen, den oerhört starka chans som Sverige hade att ta
den här utvecklingen till vara. Borgerlig politik fungerar inte. Den är inte ens bäst, och den är
framför allt orättvis. Ändå lägger en nöjd regering fram en tom vårbudget. Ändå hävdar en nöjd
statsminister att ”Sverige är på rätt väg”.
Herr talman! Nu är det välfärdens tur att på allvar få smaka på högerpolitiken, om jag tolkar
statsministern rätt. Jag och många med mig bävar.
Det pågår redan ett kvalitetsras i välfärden. Pengar går inte till välfärden, utan de strömmar ut ur
välfärden. Bokslutet över regeringens politik hittills kostar miljarder i just välfärdsresurser.
Halverad tillväxt är 30 miljarder mindre till välfärd.
Kommunsektorn går från överskott till underskott. På två år har över 14 välfärdsmiljarder
försvunnit. Avknoppningar av skolor och vårdcentraler har skickat miljoner av skattebetalarnas
välfärdstillgångar rakt ut i privata plånböcker.
I de landsting som är bäst på att korta köerna hotas man nu av skenande kostnader på grund av
förslaget om fri etableringsrätt. Nu drabbas annan verksamhet för att betala socialbidrag, sade
Carin Jämtin i går efter rapporten om de skenande socialbidragen i Stockholm.
Och vårdnadsbidraget, denna eländeshistoria som har förföljt svensk jämställdhet i så många år,
kommer enligt SKL, kommunerna och landstingen, att dra bort 3 miljarder från förskolan.
Fredrik Reinfeldt sade en gång i tiden att varje krona som går till sänkt skatt är en krona som
kunde ha använts till välfärd. Ja, exakt! Nu rinner stora summor ut ur välfärden, och ett
kvalitetsras pågår.
Men statsministern tackar nej till skattepengar från de mest förmögna och från dem som tjänar
mest. Varför denna skattechock riktad till landets rikaste? Var det de allra rikastes bidrag till
välfärden som skulle minskas?
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Herr talman! På vilket sätt är det nu välfärdens tur? Ja, det återstår verkligen att se.
Vi socialdemokrater vill ha ett kvalitetsskifte i välfärden, inte ett systemskifte. Under två år har
den borgerliga regeringen gjort det här allt tydligare för allt fler. Det behövs en politik för bättre
välfärd, för rättvisa och för solidaritet. Vi har vässat och förnyat vår politik, inte minst inom
välfärdsområdet.
I den förra partiledardebatten debatterade vi sjukvården, hur vi vill kvalitetssäkra alla vårdgivare,
sätta patienterna före vinstintresset, investera i sjukvården, inte sälja ut den, hur vi vill ha mindre
barngrupper i förskolan, mer kunskap, fler välutbildade lärare och mindre klasser i skolan.
Och nu ska jag säga något lite kontroversiellt, som Jan Björklund brukar säga: Vi vill ha en
uppgörelse över blockgränsen som ger arbetsro inte bara i skolan utan också för skolan. Men det
har inte funnits intresse.
Vi vill höja kvaliteten i äldreomsorgen och kompetensen hos personalen. De äldre ska förstås få
bestämma mer över sin vardag, sitt boende och vilken hjälp de vill ha.
Häromdagen startade alla Sveriges pensionärsorganisationer tillsammans en ganska unik kampanj.
De kräver Rättvis skatt för pensionärer. Pension är uppskjuten lön. Pensionärer ska inte ha högre
skatt än löntagare. De säger att det är orättvist och omoraliskt, och det håller jag med om. Vi vill
sänka skatten för landets pensionärer.
Vi vill inte ha ett samhälle där grupp ställs mot grupp, men det är exakt vad Fredrik Reinfeldt gör.
I måndags lovade han att satsa på äldreomsorgen – oklart hur mycket, oklart när, oklart på vad.
Det enda som var riktigt tydligt var kravet på att kommunerna måste göra som Reinfeldt säger –
annars blir det inga pengar. Till TT sade han: ”Vi ska göra de satsningarna i stället för att satsa på
dem som inte jobbar.” Ve den kommun som får för sig att bygga ut komvux eller
långtidsarbetslösa ungdomars praktik! ”Det är ett vägval”, sade Reinfeldt. Ja, vad han väljer bort
är arbetslinjen, och vad som kvarstår är att hoppa ombord på den blå linjen, bort från att satsa
också på dem som inte jobbar.
Att medvetet välja att inte satsa på dem betyder att man väljer bort de insatser som kan få fler
människor i jobb. Var det inte just det som man lovade, att fler skulle lämna utanförskapet och
komma in i jobb?
Hur tror Reinfeldt att det går till när människor kommer in i jobb? Väldigt ofta är det genom
utbildning, komvux, en bristyrkesutbildning och praktik. På vår moderna arbetsmarknad finns det
några mycket tydliga samband. Ju högre utbildning, desto lättare att både få och behålla ett jobb.
Ju högre utbildningsnivå i landet, desto högre tillväxt och konkurrenskraft. Det är anmärkningsvärt
att vi står här år 2008 och har en regering som inte förmår förstå detta.
Vi vill att Sverige ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner. Vi har förnyat vår
jobbpolitik. I höst fyller vi på med ett brett kompetensprogram, för vi vet att Sverige kan så
oändligt mycket bättre.
Jag säger som så många gånger förr: Orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem. Det går
inte att bryta ett utanförskap med att bygga upp ett nytt ovanförskap. Det är uppenbart att
regeringens politik inte fungerar. Det är uppenbart – inte om det behövs en ny skeppare eller inte,
men det behövs ett nytt innehåll i politiken för jobb och rättvisa. Därför vill vi investera i utbildning
och den nya tidens jobb, i småföretag, i växande branscher, och gå före i klimatomställningen,
våga sjunga solo i utrikespolitiken, ha rättvisa skatter och inte tacka nej till några bidrag till
välfärden.
Vi vet att Sverige tjänar på rättvisa och att framgång kräver rättvisa. Då krävs det nog en ny
regering.
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Bilaga 2: Översikt metaforer
Arbetsmarknadspolitik:
Mona Sahlin:
1. Nu kanske vi missar möjligheter att bygga framtida rättvisa, tillväxt och välfärd på just arbete.
2. Ve den kommun som får för sig att bygga ut komvux eller långtidsarbetslösa ungdomars
praktik!
3. Bygg ut högskolan med 4 500 platser och höj kvaliteten.
4. Bygg ut den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen med 20 000 platser.
5. Reparera a-kassan så att människor vågar byta jobb och söka sig vidare.
6 och 7. Bygg ut komvux så att alla kan rusta sig.
8. När högkonjunkturen slutar göra jobbet åt regeringen och konkurrensen om jobben hårdnar
kommer det att märkas på många sätt.
9. I höst fyller vi på med ett brett kompetensprogram, för vi vet att Sverige kan så oändligt
mycket bättre.
10. Ja, vad han väljer bort är arbetslinjen, och vad som kvarstår är att hoppa ombord på den blå
linjen, bort från att satsa också på dem som inte jobbar.
11 och 12. De sade att vi dolde en och en halv miljon människor i statistiken och lovade att bryta
utanförskapet.
13. Hur tror Reinfeldt att det går till när människor kommer in i jobb?
14. Nu kommer också vårdnadsbidraget, vars syfte är att dra människor bort från
arbetsmarknaden.
15 och 16. Var det inte just det som man lovade, att fler skulle lämna utanförskapet och komma
in i jobb?
17. Regeringen passar i stället på att styra över mot fler okvalificerade och lågavlönade jobb.
18. Jobbtorgen har inte nått full effekt, och arbetsmarknaden försvagas.
Göran Hägglund:
1. Men det innebär också att med en annan politik hade det varit 60 000 färre, 60 000 ytterligare
som hade varit hemma.
2. Därför har vi också vidtagit särskilda åtgärder för dem som står ganska långt från
arbetsmarknaden.
3. Det är de som inte står först i kön för arbetsgivaren att anställa.
4. Man säger inte ett ord från oppositionens sida om att många i stället för förtidspension på 64
procent får 75 procents sjukersättning och en väg tillbaka till arbetslivet.
5. Men vi har bidragit genom en lång rad beslut som gör att ytterligare en människa får ge sig i
väg och möta arbetsgivaren för första gången,
6. Vi betalar inte bara ut bidrag till passivitet och lämnar människor vind för våg, utan vi
förbättrar vägarna tillbaka för dem som är sjukskrivna.
Fredrik Reinfeldt:
1. även om vi som hörde dödsdomarna att svensk industri aldrig ska anställa igen kan notera att
något anställer de nog.
2. Det bryter med synsättet att den som har svårt att hävda sig ska döljas i sin arbetslöshet genom
att det kallas något annat.
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3. Det kan man göra genom att ta bort arbetsgivaravgiften för den som anställer någon som länge
har stått utanför.
4. Över 12 000 har på det sättet kommit in.
5. Ut, säger Socialdemokraterna som tar bort allting som nu ger jobb i sitt ekonomiska alternativ,
som ger mer bidrag till den som inte jobbar.
6 och 7. In, säger regeringen som försöker att analysera hur den svenska arbetsmarknaden ser ut
och lära sig vilka grupper som riskerar även i en god konjunktur att stå vid sidan av.
8. Men vi går åter till att vissa grupper även i en god konjunktur riskerar att bli stående vid sidan
av.
9. Detta är en politik som ser vilka människor som står utanför, en politik som nu faktiskt för
fram instrument som gör något åt det.
10. Är det en utslussningspolitik vi alltså ser framför oss, som sorterar dem som ska få jobba bort
från dem som inte ska få jobba?
11. Yngre har svårare att komma in på arbetsmarknaden.
12. Äldre har svårare att bli kvar.
13. Människor som har kommit från andra länder har svårt att komma in på den svenska
arbetsmarknaden.
14. särskilda åtgärder som ska nå fram till de grupper som även ser den goda konjunkturen
passera den egna dörren,
15 och 16. Ska människor in på eller ut från arbetsmarknaden?
17. Ut, säger de som helt vill avskaffa lagen om anställningsskydd, naturligtvis i syfte att det
därmed ska bli lättare att säga upp folk,
18. Nykomna ska in i jobb.
19 och 20. Det är också väl känt att när grupper som länge har stått utanför arbetsmarknaden
kommer in så innebär det väldigt ofta att produktiviteten sjunker.
21 och 22. Så kommer en person in som länge har stått utanför.
23. Vem är bäst på att se till att folk får jobb och att det förs en politik så att arbetsutbudet växer?
24. Vem är bäst på att se till att jobben växer fram i Sverige?
25 och 26. Vi utmanar uppfattningen att det finns jobb som är oönskade och felaktiga, jobb som
man kan se över axeln på,
27. Ska vi ha sorteringsmaskiner, eller ska folk få jobb?
28 och 29. Och tro inte annat än att om man bara inriktar sig på att höja ersättningar till
människor som står utanför och erbjuder det som enda alternativ, då växer utanförskapet.
30. Då klyver vi den svenska arbetsmarknaden i tre lika delar.
31. att många står utanför arbetsmarknaden, att vi har behov av en bättre fungerande
arbetsmarknad,
32. Med det förenar vi en politik som för in folk på den svenska arbetsmarknaden.
33. 40 000 unga kom in på arbetsmarknaden förra året.
34. Vi signalerar: Se till det som är friskt!
35. Sänk trösklarna!
36. Är det dagens vänsterretorik, som tittar ned på den lilla människan och frågar: Är du
produktiv, lille vän? Ska du få vara med?
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Ekonomisk politik:
Mona Sahlin:
1. Först 350 000 ut från a-kassan, och sedan drar man in SL-kortet från socialbidragsnormen för
dem som behöver socialbidrag.
2. I går skrev Svenska Dagbladet: Socialbidragen skenar i Stockholm.
3. Priserna sticker i väg, inte bara på citroner.
4. Trots varningar har miljarder vräkts ut över de allra rikaste.
5. I de landsting som är bäst på att korta köerna hotas man nu av skenande kostnader på grund av
förslaget om fri etableringsrätt.
6. Nu drabbas annan verksamhet för att betala socialbidrag, sade Carin Jämtin i går efter
rapporten om de skenande socialbidragen i Stockholm.
7. Pengar går inte till välfärden, utan de strömmar ut ur välfärden.
8 och 9. Nu rinner stora summor ut ur välfärden, och ett kvalitetsras pågår.
10. Och vårdnadsbidraget, denna eländeshistoria som har förföljt svensk jämställdhet i så många
år, kommer enligt SKL, kommunerna och landstingen, att dra bort 3 miljarder från förskolan.
11. Riksbanken varnade häromdagen för att produktiviteten tvärstannat i Sverige.
12, 13 och 14. Fredrik Reinfeldt har sagt att förändringar gör ont. Men inte heller det är sant.
Förändringar är ofta nödvändiga och bra. Det som gör ont är orättvis fördelningspolitik. Det som
gör ont är besparingar som regeringen faktiskt inte behöver göra. Sanningen är att ni valde att
göra ont för några för att ni prioriterade annat, som att ta bort förmögenhetsskatten.
15. Ändå lägger en nöjd regering fram en tom vårbudget.
16. Avknoppningar av skolor och vårdcentraler har skickat miljoner av skattebetalarnas
välfärdstillgångar rakt ut i privata plånböcker.
Lars Ohly:
1. Det har minskat demokratins omfång, för vi styr genom bland annat det ägande vi alla har
genom att använda det ägandet till att uppnå regionalpolitiska mål, miljöpolitiska mål och för att
uppnå klassutjämning och utjämning i inkomstskillnader och villkor mellan kvinnor och män.
2 o 3. Nu talar man om avknoppningar. Det låter ju fint. Det låter nästan som om våren var på
väg – avknoppning.
4. Det heter populärt avknoppningar. Det sker till exempel i Täby där man säljer Tibble
gymnasium till en lärare och en rektor för en fjärdedel av marknadsvärdet.
5. Det är rea på gemensam egendom.
6. Allt ska bort.
7. Vi ska sälja ut det som har byggts upp under decennier för att ett fåtal ska kunna bli rika.
8. Genom att vinstintresset har kommit in har det också blivit nödvändigt för dessa företag att
söka sig nya marknader.
9. Det kommer att vara det stora klippet när de en dag bestämmer sig för att sälja till ett stort
utbildningsföretag.
10. I många kommuner och landsting rear man nu ut gemensamma tillgångar, tyvärr även ibland
i socialdemokratiskt styrda kommuner som Luleå men framför allt i borgerligt styrda kommuner
och landsting över hela landet.
11. Det är en kapitulation inför marknaden där man gör bostaden till en vara vilken som helst,
någonting som kan köpas, säljas och göras pengar på.
12. Men om det ska vara möjligt krävs det att vi vågar ta ansvar och inte lämnar över det
ansvaret till marknaden.
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13. Folkpartiet var emot, och alla andra partier i fullmäktige var emot, men Moderaterna sålde för
att en rektor och en lärare skulle få göra sitt livs klipp.
14. I en del kommuner börjar kommunala skolor bli en bristvara.
Göran Hägglund:
1. Sedan blir det politikerna som portionerar ut pengar till medborgarna, som gör som den
politiska majoriteten vill.
2. Politikersvaren på de här frågorna brukar röra stabila statsfinanser, ett konkurrenskraftigt
näringsklimat,
Fredrik Reinfeldt:
1. Vem är bäst på att försvara överskottsmålen?
2. Utgiftsraseriet har rått i flera veckor.
3. det årligen återkommande sättet att ta sig runt utgiftstaken
4 och 5. eller vill platta till skatten för dem som tjänar mest och därmed indirekt rulla över
beskattningen mer på dem som tjänar lite
6. Trendbrottet är att förbättringarna inte i första hand kommer av att man har fått högre
nominella löner eller av att bidragen har vuxit.
7. Biter sig inflationsförväntningarna fast är det osäkert vad som händer med räntan.

Sverige och samhället:
Mona Sahlin:
1. Våra prioriteringar är tydliga. Det är rättvisa och trygghet, därför att Sverige vinner på det.
2. Här slåss våra stora industrier om marknadsandelar.
3. Här kämpar våra forskare om att bli först med genombrotten.
4. Här växer exportmöjligheterna för våra små företag.
5 och 6. Här sliter anställda inom vård och omsorg för att hålla jämna steg med ny forskning och
ny kunskap.
7 och 8. Orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem. Det går inte att bryta ett utanförskap
med att bygga upp ett nytt ovanförskap.
9. Ska vi bygga ett Sverige som står starkt inför framtiden, ett Sverige där jobben fortsätter att
komma och där välfärd och trygghet faktiskt är till för alla, måste satsningarna fortsätta – på
utbildning, på utbildning och på utbildning.
10. Vi vill ha sänkt skatt även för pensionärer, rättvisa skatter där den som tjänar mest också
betalar mest, håller ihop Sverige.
Lars Ohly:
1. Vi behöver bygga om Sverige, så att vi kan föra över gods- och persontrafik från väg till
järnväg.
2. Det andra handlar om att hålla ihop samhället socialt,
3. så att vi människor känner att vi är medlemmar och medborgare i samma samhälle och att
samhället inte tillåts dras isär så att de sociala konflikterna ökar.
4 och 5. Samhället dras isär, solidariteten rämnar och tilliten till det gemensamma försvinner.
6. Det är ansvarslöst att inte hålla ihop samhället.
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Göran Hägglund:
1 och 2. Vi sätter kurs mot ett sjystare Sverige, ett Sverige där människor både får och förväntas
ta ansvar.
2. En del kan göras lagstiftningsvägen. (för att få ett sjystare Sverige)
3. Alliansen presenterar en budget som visar vägen mot ett Sverige där löntagarna blir fler och de
som är beroende av bidrag blir färre.
4. Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett av regeringens allra
mest angelägna mål.
5 och 6. Hur byggs ett välfärdssamhälle, ett samhälle där människor – alla människor – har
möjlighet att färdas väl genom hela livet?
7. Ett gott samhälle skapas inte enbart av politiker. Det byggs av vanligt folk, av människor som
uppfostrar sina barn väl, ger dem trygghet, kärlek och uppmuntran och sätter gränser.
8, 9 och 10. Jag tror att ett gott samhälle, ett välmående och rikt samhälle, i grunden byggs av
människors ansvarstagande.
11 och 12. Vi måste jobba för ett sjystare Sverige,
13 och 14. Men från politiskt håll kan vi dra vårt strå till stacken för att skapa ett medmänskligare
Sverige, ett Sverige som är lite varmare, lite vänligare.
15 och 16. Jag vill medverka till ett samhälle där fler kan stå på egna ben i stället för att vara i det
offentligas händer.
Fredrik Reinfeldt:
1. Vem är bäst på att säkerställa att vi får fram de investeringar i forskning, infrastruktur, bättre
kunskaper i den svenska skolan som bygger Sverige starkt långsiktigt?
2. Vem är bäst på att föra en ansvarsfull ekonomisk politik när det nu blåser lite runt om
Sverige?
3 och 4. Det är ett trendbrott att vår lilla svenska ekonomi som är öppen mot vår omvärld står så
väl emot som den gör när vi under ett kvartssekel har lärt oss att varhelst snuvan i världen
uppstår blir vi snabbt förkylda i Sverige.
5. Det gör Sverige starkare.

Övriga frågor som ej finns med i analysen
Demokrati:
Lars Ohly:
1. Makten har på flera områden flyttat från de folkvalda,
2. Men så dogmatiska är de så kallade nya moderaterna att de genomför sådana privatiseringar
oavsett om de är lagliga eller inte bara för att minska demokratins omfattning.
3. Dessutom flyttar makt från Sveriges folkvalda riksdag till Europeiska unionens domstol.
4. Det räcker inte om vi väljer våra företrädare och det enda de har rätt att besluta om är färgen
på gardinerna här på Helgeandsholmen.
5. Demokratin måste också ha ett innehåll.
6. Det har minskat demokratins omfång, för vi styr genom bland annat det ägande vi alla har
genom att använda det ägandet till att uppnå regionalpolitiska mål, miljöpolitiska mål och för att
uppnå klassutjämning och utjämning i inkomstskillnader och villkor mellan kvinnor och män.
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Offentliga sektorn:
Göran Hägglund:
1. Trygghet är för en del att det offentliga svarar för mycket och ständigt mer, och det finns då en
risk, som jag ser det, för att skyddsnäten inte blir skyddsnät utan så småningom utvecklas till
hängmattor.
2. Trygghet handlar ytterst om hur vi som enskilda och familjer har förmåga att hantera det
oväntade snarare än att vi alla lutar oss mot en ständigt utbyggd men ändå aldrig tillräcklig
offentlig sektor.
3. Det står i bjärt kontrast till vänsterkantens politik, som under decennier har misstrott
föräldrarnas förmåga och i stället velat se det offentliga som uppfostrare.

Diverse politiska frågor samt allmänpolitiska frågor:
Mona Sahlin:
1. Lagrådet gjorde häromdagen analysen att regeringen lägger ut dimridåer.
2. Nu är det välfärdens tur att på allvar få smaka på högerpolitiken, om jag tolkar statsministern
rätt.
3. ”Det är ett vägval”, sade Reinfeldt.
4. Ändå hävdar en nöjd statsminister att ”Sverige är på rätt väg”.
5. Det pågår redan ett kvalitetsras i välfärden.
6. Vi har vässat och förnyat vår politik, inte minst inom välfärdsområdet.
7. Därför vill vi investera i utbildning och den nya tidens jobb, i småföretag, i växande branscher,
och gå före i klimatomställningen, våga sjunga solo i utrikespolitiken, ha rättvisa skatter och inte
tacka nej till några bidrag till välfärden.
8. Det är uppenbart – inte om det behövs en ny skeppare eller inte, men det behövs ett nytt
innehåll i politiken för jobb och rättvisa.
9. Nu säger ni att välfärden står på tur.
10. Nyss var det låginkomsttagarna som stod på tur. Att stå på tur innebär uppenbarligen ingen
garanti.
11. Att stå på tur är bara att ställa in sig i kön, och den är redan lång.
12. På vilket sätt är det nu välfärdens tur?
13. Dagen efter förra valet skrev Dagens Industri att ”det är ett gyllene läge som väntar Sveriges
nästa regering”. Ja, det tog två år att växla ett gyllene läge till djup oro.
14. Om tre år är det upp till väljarna att välja igen. Kanske de inte sväljer mer orättvisa och fler
blå dunster den gången.
15. Moderaternas partisekreterare har förnyat det politiska språket med uttrycket om att
flaskhalsarna går i taket.
Lars Ohly:
1. Skolan som mötesplats för elever med olika bakgrund blir alltmer sällsynt med denna
segregationens politik.
2. Nu bestämmer regeringen i stället att man ska få göra avdrag för överklassnära tjänster,
3. därför att om vi inte klarar av att bemöta den globala uppvärmningen med en politik för
hållbar utveckling kommer alla andra politiska frågor att hamna i slagskugga.
4. Men det kan också handla om att bygga ut kollektivtrafiken, att göra det billigare att använda
kollektivtrafiken
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5. Det behövs en politik som ser problemen i ett tidsperspektiv
6. Jag tycker att det är en politik som satsar på parasiterna i samhället.
7. Därför är uppgiften att återupprätta tilltron till politiken som förändringsverktyg en helt
nödvändig uppgift.
8. Det är inte tufft att slå på sjuka och arbetslösa.
9. Det är de fläskkotlettfrisyrmänniskor på Stureplan eller i Båstad på somrarna som köper
champagne för att spruta över varandra som jublar över en ansvarslös ekonomiska politik.
Göran Hägglund:
1. Människor bör få styra och ställa över sina egna liv i större utsträckning.
2. Småbarnsföräldrar får bättre möjlighet att själva styra sin egen vardag samtidigt som vi
uppmuntrar jämställdhet.
3. Vi som politiker kan inte genom ett klubbslag avskaffa våldet eller trakasserier av olika slag.
4. Den 1 juli sjösätter vi en stor tandvårdsreform.
5. När det gäller tandvårdsreformen är det bara att säga till Socialdemokraterna: Varsågod och
skölj!
6. Det är olika sätt att angripa verkligheten.
Fredrik Reinfeldt:
1. Men det är alltid rätt att välja den vägen, att göra det långsiktigt riktiga, (högt reformtempo)
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