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Hej KP! 
Skulle jag kunna få  intervjua Sveriges första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson och kanske någon mer makthavare? 

                                    Ingrid

Stjärnreportern!
Ingrid, 9, älskar politik-program på tv. 
Med knappt två veckor kvar till 
riksdagsvalet fick hon intervjua 
Sveriges två mäktigaste makthavare.
Text: LUKAS BJÖRKMAN  Foto: DANIEL COSTANTINI  
OCH ALEXANDER MAHMOUD/DN

– Nu känns det lite pirrigt, säger  
Ingrid Bresman.

Hon står i duggregnet utanför  
Moderaternas parti-högkvarter i  
Stockholm och väntar på att bli insläppt.

Väl inne möts Ingrid av nyfikna 
människor. De är inte vana vid att så 
unga reportrar ska intervjua deras chef, 
partiledaren Ulf Kristersson. Men 
Ingrid är inte vilken 9-åring som helst.

– Jag är väldigt intresserad av politik. 
Jag och mamma brukar titta på alla 

Efter intervjun hann 
Ingrid prata lite med  
statsministern ute i solen.  
Magdalena Andersson var
själv KP-läsare som barn  
och hade en del frågor.

Se Ingrids 

intervjuer på 

Här uppfylls KP-läsarnas drömmar.  Vad vill DU göra?    
 Skriv   till fixa@kpwebben.se.

tv-debatter ihop, berättar hon.
Ingrid har förberett en hel bunt  

frågor i en mapp. I den finns även 
olika sorters pennor. Men dem  
behöver hon inte använda nu.

– När vi gör tv är det viktigare att 
du lyssnar och ställer följdfrågor än 
att du antecknar. Allt spelas ju ändå 
in, förklarar fotografen Daniel som 
gjort många tv-reportage med 
politiker.

Eftersom det slutat regna bestäms 
det att intervjun ska göras utomhus, 
nere vid en kaj.

– Det ger bättre bilder än på  
kontoret, säger Daniel.

Ingrid får en mygga, alltså en liten 
mikrofon som sitter på tröjan.

– Coolt, kan du höra allt jag säger  

i lurarna nu? frågar hon Daniel.
– Javisst. Ulf ska också få en.  

Då kan ni prata i normal ton och  
allt spelas in med perfekt ljud,  
oavsett om jag filmar nära eller  
långt bort, förklarar han.

– Oj, nu har jag hög puls, säger 
Ingrid när hon sitter och väntar på 
mannen som mycket väl kan vara 
statsminister efter valet. Jag har  
aldrig intervjuat någon på riktigt 
förut. Bara tränat på mina föräldrar.

Ulf Kristersson och hans press- 
sekreterare kommer promenerande. 
Ingrid tar ett djupt andetag och  
hälsar proffsigt på båda. Ulf får en 
mygga och sätter sig tillrätta på  
bänken. Daniel har tryckt på  
inspelning och Ingrid inleder  
intervjun:

– Vilket är Sveriges största  
problem just nu, och vad vill  
Moderaterna göra åt det? frågar 
Ingrid tydligt med lagom allvarlig 
röst.

Hon betar av frågorna i mappen, 
och lyssnar uppmärksamt på svaren. 
Efteråt är hon  som en sol. Hon har 
gjort sin första riktiga intervju! Och 
alla har öst beröm över den nyblivna 
stjärnreportern. Ulf Kristersson var 
så imponerad att han ville göra en  
Insta-story med Ingrid.

Nu är det KP:s reporters tur att 
ställa en fråga till Ingrid:
Var det något du tyckte att han inte 

svarade bra på?

– Kanske när vi pratade om hur 
det skulle vara om barn fick vara 
med och bestämma mer. Han  
verkade inte riktigt ha tänkt på det.

Några dagar senare sitter Ingrid på 
ett tåg söderut. Det har blivit dags 
att intervjua den andra stora  
statsminister-kandidaten i årets val: 
Hon som redan är statsminister,  

Socialdemokraternas partiledare 
Magdalena Andersson.

Sveriges regeringschef har ett 
späckat schema. Den enda  
intervjutid som gått att få är under 
ett besök på Skara sommarland. Inte 
för att Ingrid har så mycket emot 
det. Hon hinner både provåka  
karuseller, äta sockervadd och vinna 
på chokladhjul.

– Så kul! Bara det var ju värt  
resan, skrattar Ingrid.

Det är mycket säkerhet runt  
statsministern. Poliser och vakter.  
Intervjun får inte göras utomhus, 
trots att KP:s Skara-filmare Henrik 
helst vill det.

Ingrid och Henrik väntar i stället  
i en personalbyggnad. De förbereder 
kameravinklar när det knackar på 
dörren.

– Hallå! säger statsministern  
med ett leende. Ni måste vara från 
Kamratposten.

– Ja, säger Ingrid. Vi har många 
frågor.

Snart är hon i gång:
– Hur känns det att vara Sveriges 

första kvinnliga statsminister?
Efter intervjun är Ingrid lättad.
– Jag blev faktiskt lika nervös igen. 

Men jag hann ställa alla frågor.
Var det någon fråga statsministern 

hade svårt att svara på?

– Kanske när jag undrade varför 
inte Socialdemokraterna och  
Moderaterna kan bestämma mer 
ihop, så att det inte blir så instabilt  
i riksdagen. De tycker faktiskt lika 
ibland, analyserar Ingrid.

Ingrid lämnar Skara sommarland 
med sin gigantiska chokladask  
under armen.

– Jag bjöd statsministern på en, 
berättar hon. Men de flesta ska jag 
nog ge till mamma, det är hennes  
favorit.
Hur har det varit att få jobba som  

politisk reporter på riktigt?

– Underbart kul. Det får högsta 
betyg, säger Ingrid. Säg bara till om 
ni har fler makthavare som behöver 
grillas. Jag är redo! n
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Moderaternas ledare  
Ulf Kristersson tyckte  
att Ingrid ställde bra  
och intressanta frågor.


