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Hur är det att vara förtroendevald i kommuner, landsting och regioner på 2000-talet? 
Känns det angeläget att engagera sig för gemensamma angelägenheter och för demo-
kratin? Är uppdraget meningsfullt och är tonen och kulturen i politiken sådan att det 
känns bra att vara en del av det politiska livet?

Ja, det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda för det gemensamma ansvaret 
och demokratin. Men det finns också de som känner en växande oro eller till och med 
olust för en hårdare stämning och råare ton i det politiska samtalet förtroendevalda 
emellan.

En rå ton i den politiska debatten är en oroande utveckling. Den riskerar att öka miss-
tron mot politiker och påverka den hotbild som många förtroendevalda möter. 
Den riskerar också att leda till nya avhopp från de politiska uppdragen och till att till-
tron till det demokratiska systemet äventyras.

Självstudiehandledning till 

Samtalstonen i politiken
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Förhållandena kan vara bättre eller sämre i olika politiska församlingar men det är ändå 
ett gemensamt och angeläget ansvar att hålla diskussionen om samtalstonen i politiken 
levande. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram det webbaserade utbildnings-
materialet ”Samtalstonen i politiken” som stöd för denna diskussion. 
Det kan användas för allt från självstudier till grupparbeten och större seminarier om 
samtalston, förhållningssätt och umgängesformer i det politiska livet. I denna studie-
handledning erbjuds vägledning och tips om hur materialet kan användas. Här finns även 
referenser till annat material som kan användas för vidare studier och diskussioner för 
dem som vill.

Så här är studiematerialet upplagt

Samtalstonen i politiken är uppbyggt kring nio korta filmer som spelar upp vardags-
situationer från kommun- eller landstingspolitiken där det som händer kan ifrågasättas 
på olika sätt. Varje händelse utspelar sig i en totalt cirka fem minuter lång film.
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En bit in i filmen bryts 
handlingen och en meny 
med tre alternativa fort-
sättningar på händelserna 
erbjuds.

Filmen fortsätter sedan på 
den valda vägen och efter 
någon minut erbjuds ytter-
ligare tre alternativ om hur 
det hela ska fortsätta. 
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Varje film avslutas med en 
sammanfattning av det 
dilemma som berörs. 
Det är hela tiden möjligt 
att gå tillbaka och välja på 
nytt. Innan dilemmat lämnas 
kan med andra ord samtliga 
handlingsvägar prövas.

Så här kan du jobba med studiematerialet

De situationer som beskrivs är till sin karaktär olika. I några sammanhang finns 
det till synes något eller några handlingsvägar som förefaller mer välbetänkta 
än andra. I andra förefaller det som om det är mer eller mindre omöjligt att 
hitta ett vettigt sätt att hantera situationen vilka val som än görs. Vår avsikt är 
inte att ge det enda rätta svaret, för vi tror inte att det är så enkelt. 
Varje handlingsalternativ kan vara bra eller dåligt beroende på vilka värderingar 
eller omständigheter vi relaterar till. Därför bör även till synes rimliga slutsatser 
ifrågasättas under filmernas gång och prövas utifrån en annan vinkel än den 
som ges i materialet.

Vi uppmanar dig med andra ord att förhålla dig mycket öppen till varje dilemma. 
Vänd och vrid på det. Välj att försvara något du i vardagen kanske valt att ta 
avstånd från och vice versa. Pröva alla vägar ur dilemmat som bjuds och fun-
dera gärna vidare kring egna lösningar. Detta är en övning och det är en bra 
idé att ta ut svängarna. När du hamnar i en dilemmasituation på riktigt, är det 
ofta inte möjligt att välja på samma sätt. Övning i att möta olika dilemmasitua-
tioner kan påverka dina möjligheter att hantera den verkliga händelsen på ett 
genomtänkt sätt. 
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Några frågor att fundera över kring varje dilemma 

I filmen ”Demokrati och respekt” svallar känslorna kring frågan om religiösa frisko-
lor. Lena är stark principiell motståndare. Heinz är varm anhängare och personligen 
mycket engagerad.

En slutsats som görs kring filmen är att det inte finns några vinnare i en debatt 
där känslorna tar över så att sakfrågorna kommer bort. Är det rätt att rent 
generellt dra en sådan slutsats? Finns det situationer där de starka känslorna, 
de ideologiska och den personliga övertygelsen bör få stå som ledstjärna för 
debatten?
Uppdraget som förtroendevald handlar om att ta ansvar för samhällsgemen-
samma angelägenheter. Måste du som förtroendevald alltid sträva efter att  
försöka finna ”det gemensamma bästa” eller är det ok att fullt ut jobba för att 
vissa avgränsade intressen tillfredsställs oavsett om det enskilda fallet är i  
allas intresse?
Är det risk för att den politiska debatten blir alltför utslätad om inte känslor 
och personligt engagemang får ta stort utrymme?
Är det så att förtroendevalda måste tåla en del och att de inte ska gå till mot-
angrepp i frågor som starkt berör dem personligt, eller känna sig illa berörda 
när någon ifrågasätter deras trovärdighet eller goda avsikter?
Är det alltid viktigt att leta efter kompromisslösningar i politiska frågor där 
åsikterna går isär?

•

•

•

•

•
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I filmen ”Krav på förtroendevalda” ges kommunalrådet Sture ingen räddande väg 
ur det moraliska dilemma hans ställs inför i och med att en släkting testamenterat 
pengar till honom.

Är det så illa att han kommer att bli dömd hur han än gör? Fundera vidare över 
på vilket sätt Sture kan göra i var och en av de scenarier som spelas upp för 
att återupprätta sitt förtroende bland allmänheten och fortsätta som politiker. 
Jämför med verkliga händelser: Hur har ”affärer” uppstått och vad har de lett 
till för olika förtroendvalda? Varför har händelserna utvecklat sig som de gjort 
i olika fall?
Hur bör den göra som redan på förhand vet att det finns händelser i det för-
flutna som kan bli granskade och ifrågasatta när hon eller han tar politiska 
förtroendeuppdrag?
I Stures fall är det oklart huruvida han själv har någon skuld i Mauritz svar-
ta affärer eller inte. Likväl är problemet även hans genom de testamenterade 
pengarna. Hur bör en förtroendevald handla i en situation då andras moraliska 
tveksamheter spiller över på dem även om de själva är utan skuld?
I en av scenarierna blir Sture uthängd och dömd i medierna helt oberoende av 
om han har någon skuld i det hela eller inte. Hur bör förtroendevalda förhålla 
sig till medierna och risken för att de blir negativt utmålade på grund av hän-
delser de själva inte kan styra över?

•

•

•

•
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I filmen ”Att visa varandra respekt och ta varandra på allvar” lyckas inte Tomas och 
Astrid få en bra ton i sin diskussion i något av alternativen.

Varför misslyckas Tomas med att få en vändning till en sakligare diskussion även 
i det alternativ då han försöker berätta för Astrid att han tycker hennes sätt att 
tilltala honom känns nedlåtande och osakligt?
I vilken utsträckning känner du igen problemet med osaklig och nedlåtande ton 
i den politiska diskussionen från dina egna erfarenheter i politiken?
Hur upplever du diskussionsklimatet i kommunen eller landstinget där du är 
förtroendevald? Är användandet av härskartekniker vanligt eller ovanligt? Var-
för? 
Hur tror du att andra uppfattar ditt sätt att uppträda i diskussioner och debat-
ter? Hur vill du att andra ska uppfatta dig?
Har ni någonsin haft möjlighet att diskutera härskartekniker inom kommunen/
landstinget där du är verksam? Skulle du vilja att ni hade en utbildning/dis-
kussion om ämnet? Till vem kan du då i så fall vända dig med förslag om att 
genomföra en sådan?

•

•

•

•

•
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I filmen ”Öppet, ärligt och tydligt” illustreras en situation som många förtroen-
devalda kan känna igen sig i mot bakgrund av beslut om förändringar i vården, på 
skolområdet eller – som i filmen – vid byggprojekt som förändrar medborgarnas 
boendemiljö på ett sätt som de uppfattar som hotfullt.

En huvudtes kring hur dilemmat kan lösas är att vara så öppen som möjligt och 
informera mycket. Vilka invändningar kan finnas mot denna tes?
Är det alltid möjligt att informera så att protester mildras eller helt undviks eller 
är det bättre att gå snabbt och konsekvent fram när svåra beslut ska fattas i för-
vissningen om att människor glömmer när förändringarna väl är genomförda?
Hur kan information och dialoger med medborgare genomföras och när är det 
möjligt att nå fram med budskapet?
Hur stora ambitioner måste förtroendevalda ha när det gäller att informera? 
Räcker det med att tala med dem som engagerar sig och protesterar så det 
hörs? Hur angeläget är det att nå dem som inte deltar i protesterna? Beror 
deras passivitet på att de är likgiltiga, oengagerade eller okunniga? Eller är det 
kanske så att passiviteten grundar sig i att de är nöjda och tycker att de förtro-
endevaldas planer och deras sätt att sköta frågorna är bra?

•

•

•

•
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I filmen ”Procedurregler” behandlas frågan om vilka spelregler som bör gälla för de 
förtroendevaldas arbete och vem som bär ansvaret för att möten genomförs på ett 
sätt så alla kan delta på likvärdiga villkor.

Känner du igen dig i några av de problem som beskrivs i filmsekvenserna?
Hur formella är mötena i kommunen/landstinget där du är förtroendevald 
och tycker du att de fungerar på ett bra sätt?
Vilket ansvar har ordföranden för att ta hänsyn till förtroendevalda som inte 
har tillräckliga kunskaper i mötesteknik och procedurregler för att kunna 
hävda sina ståndpunkter och få sina frågor behandlade vid mötena och vad 
får var och en själv ta sitt ansvar för?
Tycker du att ni förtroendevalda i kommunen/landstinget generellt sett har 
tillräckliga kunskaper i mötesteknik eller vore det en bra idé att föreslå en 
utbildning i dessa frågor? Vem bör i så fall stå för utbildningen, är det en sak 
för varje parti eller för hela kommunen/landstinget samlat?

•
•

•

•
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I filmen ”Intressekonflikter” trängs Pia mellan olika lojaliteter och hur hon än väljer 
innebär det att något intresse måste svikas.

Hur skulle du ha gjort i motsvarande situation som den Pia befinner sig i?
Vilken lojalitet tycker du väger tyngst, den mot ditt parti, mot väljarna eller 
mot samarbetspartners i en koalition? Finns det andra lojaliteter som också 
behöver vägas in?
Hur tycker du att en förtroendevald bör göra för att ta ställning i frågor där det 
finns olösliga lojalitets- och intressekonflikter?
I filmen intas ståndpunkten att det alltid är bäst att öppet gå ut och förklara 
sina ställningstaganden i sammanhang där lojalitetskonflikter uppstått. Vad 
tycker du om det? Finns det tillfällen då det är bättre att hålla tyst för att inte 
krångla till situationen ytterligare?

•
•

•
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I filmen ”Modig i fullmäktige” ser den nyblivne politikern Erika fram emot debatten 
i fullmäktige. Men hon plockas snabbt ner på jorden av mer erfarna kommunalrådet 
Eskils hånfulla personangrepp och talar till en okoncentrerad fullmäktigeförsamling.

Hur vill vi ha det i debatten? Vilka regler ska gälla? Var går gränserna? I talar-
stolen, som åhörare och i presidiet?
Hur kan vi stötta varandra när vi ser sådant hända?
På vilket sätt är man ett föredöme inom politiken, och hur kan man leva upp 
till det? 
Vilken roll har presidiet för tonen i debatten? 
Vad är gruppledarnas ansvar? Kan man nå en överenskommelse om att de 
som är erfarna tar extra hänsyn till oerfarna, nya och unga?
Har personangrepp blivit ett sätt att göra sig hörd och ett vanligare mönster 
då partierna och politiken är mer lika varandra? 
I och med tv och sociala medier kan ditt kroppsspråk och din attityd bli 
mycket synlig och avslöja mer än vad du säger. Vilka för- och nackdelar ser 
du med sociala medier i fullmäktige? Gör sociala medier de förtroendevalda 
försiktigare att de inte vågar säga detsamma som tidigare, men skriva desto 
mer? I förlängningen, förflyttas den politiska arenan från fullmäktige till nätet? 

•

•
•

•
•

•

•



sidan 14Självstudiehandledning     Samtalstonen i politiken

I filmen ”Första steget in i politiken” är den unge och engagerade Ayman intres-
serad av den politiska arenan. Men steget från att vilja engagera sig till att faktiskt 
göra det kan vara stort.

Hur kan klivet in i politiken uppmuntras och underlättas?
Hur kan kommunen/landstinget/regionen och de politiska partierna ta hand 
om ungas engagemang?
Hur möter fullmäktige ungas engagemang?
Hur arbetar ert parti för att locka unga till politiken?
Vad gör kommunen/landstinget/regionen för insatser för nå de unga som är 
politiskt intresserade men inte vill engagera sig partipolitiskt? Finns det ett 
systematiskt arbete med medborgardialog? Kan man påverka den lokala och 
regionala politiken som ung?
Vilken kunskap har unga om demokrati och demokratins funktionssätt?
Vad kan unga lära sig av att engagera sig i kommun- /landstings-/regionspoli-
tiken?

•
•

•
•
•

•
•
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I filmen ”En politiker får tåla lite” blir trycket på Ilona och övriga förtroendevalda 
hårt då de ska fatta ett obekvämt beslut. Känsliga frågor kan väcka ilska och sociala 
medier kan sprida motreaktioner med raketfart.

Vad är trakasserier/hot/våld?
Hur mycket ska man som politiker egentligen tåla?
Hur ser det ut där du är verksam, finns det frågor som du vill undvika att 
engagera dig i och diskutera eller beslut som du vill slippa fatta på grund av 
risken för övergrepp*?
Vad kan man som förtroendevald göra för att minska risken för övergrepp och 
hur kan en sådan utveckling motverkas?
Vad kan trakasserier, hot eller våld egentligen bero på? Hur kan denna typ av 
urartade påtryckningsförsök mötas och motverkas?
Vilket ansvar kan andra förtroendevalda och medierna tillskrivas i samman-
hang då förtroendevalda blir utsatta för övergrepp?
Vart vänder man sig när man råkar ut för övergrepp?
Hur kan kommunen/landstinget/regionen och de politiska partierna agera då 
förtroendevalda utsätts för övergrepp?
Vilken attityd upplever du finns kring dessa frågor i ditt parti och allmänt 
bland förtroendevalda, tjänstemän inom kommunen/landstinget?

* med övergrepp avses trakasserier, hot eller våld

•
•
•

•

•

•

•
•

•
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Så här kan du gå vidare med diskussioner kring varje 
dilemma

När du gått igenom materialet på egen hand, kan det vara intressant att föra diskussio-
nen vidare tillsammans med andra förtroendevalda. Här kommer förslag på material som 
ni kan använda för att föra diskussionen om ”Samtalstonen i politiken” vidare efter att 
ni sett på filmerna och resonerat om vad som utspelar sig i dem. Du kan självklart även 
fortsätta läsa på egen hand.

På motsvarande tema som behandlas i de tre första filmerna, ”Demokrati och respekt”, 
”Krav på förtroendevalda” och ”Ta varandra på allvar” har författaren Anna Jansson skrivit 
tre noveller där hon berättar om händelser runt förtroendevalda på ett lite mer tillspet-
sat sätt. Ni finner berättelserna längre bak i studiematerialet. 
Berättelserna är fiktiva men de händelser som behandlas har motsvarigheter i verklighe-
ten. De är skrivna som just underlag för diskussion om dilemman som förtroendevalda 
kan ställas inför i politikens vardag.

Känner ni igen er i det som händer i berättelserna?
Hur ser era egna erfarenheter från politikens vardag ut i de avseenden som  
behandlas?
Har ni någonsin tänkt på liknande sätt som personerna i berättelserna?
Var går gränserna för det som är okej att göra eller inte göra i de sammanhang som 
behandlas?
Vilka råd skulle ni vilja ge till de inblandade om vad de borde göra eller inte göra? 

Motivera hur ni tänker och försök att se frågan från olika håll.

Filmen ”Procedurregler” kan leda vidare i en diskussion om mötesteknik och vilka reg-
ler som bör gälla kring möten och sammanträden. Tar er tid att diskutera vad ni kan om 
mötesteknik och hur ni bör utforma era möten så att de har förutsättningar att fungera 
på ett bra sätt.

Diskutera till exempel:

När är det lämpligt att vara mer informell och när är det inte lämpligt?
Vad innebär olika mötestekniska termer?
Vilka rättigheter och skyldigheter har en mötesordförande?
Vilka rättigheter och skyldigheter har alla andra som medverkar vid ett möte?

•
•

•
•

•

•
•
•
•
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I Jakten på makten (SOU 2006: 46), betänkandet från Kommittén om hot och våld mot 
förtroendevalda, finns fiktiva berättelser om förtroendevalda som utsätts för olika typer 
av övergrepp på grund av att de är politiskt aktiva. Särskilt några av dem, de som handlar 
om Ellinor, Jonas och Per, kan också användas som utgångspunkt för hur förtroendevalda 
uppträder och bör uppträda mot varandra.

Det gäller frågor som till exempel:

Hur kan och bör förtroendevalda ställa upp för varandra?
Vilka konsekvenser kan öppenhet ha och hur bör förtroendevalda förhålla sig till 
varandra när det gäller att hantera lokala opinioner?
Hur förhåller sig förtroendevalda till högljudda opinionsgrupper jämfört  med sådana 
som inte hörs och organiserar sig för att bevaka sina intressen?
Hur kan och bör förtroendevalda handla när det dyker upp obehagliga 
frågor där engagemang kan innebära personliga risker?

Som bilaga 4 i betänkandet finns ett studiematerial och några av frågorna lämpar sig väl 
till diskussioner även kring ämnet ”Samtalstonen i politiken”. Hela eller delar av betän-
kandet kan hämtas hem från Internet (se referenslistan längre fram för adresser).

I Jakten på makten finns också två kapitel som är läsvärda för den som vill fördjupa sig i 
de frågor som vi här talar om. Dels kapitel 6 ”Demokratiska procedurer och etiska regler 
– medel mot övergrepp” och dels kapitel 7 ”Medierna har ett ansvar när det gäller för-
troendevaldas utsatthet”. Mediernas roll diskuteras även i en särskild skrift från nämnda 
kommitté: I mediernas våld?. Även den kan laddas hem från Internet.

Referenslista

I mediernas våld, Blom, Agneta (red), Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer, 
2005. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/37/99/0a4fc0a5.pdf
Jakten på makten. SOU 2006:46 
Betänkande från Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda. 
Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/25/90/25aa61e8.pdf
Kommunal vardagsjuridik för förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och nämnder, Sveri-
ges Kommuner och Landsting. Kommentus förlag, 2010.
Samtalstonen i politiken – ett diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner och 
landsting. Sveriges Kommuner och Landsting, 2013.
Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen, 2008
Politikernas trygghetsundersökning, 2012, Brå 2013

•
•

•

•
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Tre andra situationer

En grodtunnel

”Fru ordförande. Det du ska äta i morgon finns just nu på en lastbil i Tyskland. Den nya 
riksvägen blir vår väg rakt in i framtiden, en väg till framgång där vi får konkurrensfördelar 
gentemot andra kommuner. Företag som är beroende av snabba transporter kommer att 
se vår kommun som ett attraktivt område att nyetablera sig i. Vi får fler arbetstillfällen 
och trafiksäkerheten förbättras. Jag anser att vi bör bifalla tekniska nämndens förslag om 
att satsa på en fyrfilig väg genom vår kommun.” Byggnadsnämndens ordförande Jonny 
Bolin sätter sig ned. Ordföranden som flitigt antecknat hans argument på blocket framför 
sig nickar instämmande och låter blicken sedan uppfordrande glida över de församlade.
 ”Vi tackar Jonny Bolin för de intressanta upplysningarna. Nästa talare har lagt en 
motion vi tagit del av under förmiddagen. Du där ääh… i blå tröja kan komma fram hit 
till talarstolen. Din röst når inte riktigt ut. Du behöver nog mikrofonen.” 
 Eva ser sig om, det är väldigt mycket folk i lokalen och hon är inte alls van att 
stå framför en grupp och prata, men det hon har att säga känns viktigt. Hon måste repa 
mod och ta sig de svåra stegen fram till talarstolen. I pausen sa de att kommunfullmäk-
tigemötet bandades och skulle läggas ut på nätet. Det gör det inte lättare. Eva trummar 
lite med pekfingret på mikrofonen för att kontrollera att den är på. Det knastrar oroväck-
ande.
 ”På kartan från tekniska nämnden ser vi att vägsträckningen är tänkt att gå genom 
ett känsligt naturområde, våtmarker och vackra lövängar där vi bör värna om artrikedo-
men. I den lilla dammen i lövskogen finns salamandrar…” Eva märker till sin förskräckelse 
att orden inte når fram. Det blir rundgång i högtalarna. Antagligen har någon glömt 
mobiltelefonen på. Då brukar det kunna bli så där. Hon ser på ordföranden och hop-
pas att hon ska åtgärda saken, men ordföranden sitter och tittar i sin almanacka. Hennes 
mobil ligger alldeles intill mikrofonen. Det kan vara den som orsakar problemet. På första 
bänk sitter några från oppositionen hon ännu inte hunnit hälsa på. Hon ser tydligt att de 
viskar till varandra och hör sitt namn nämnas innan de brister ut i ett konspiratoriskt fnis-
sande. Folk hostar på ett irriterande sätt och skrapar med stolarna. Det är många ögon 
som stirrar. Det känns mycket obehagligt. Jonny går demonstrativt ut för att hämta kaffe.
 ”…salamandrarna leker i dammen och om vägen byggs kommer man att störa 
artens fortplantning”, säger hon med tunn röst och den tjutande tonen blir ihållande och 
ljudet svajar av och ann och det slår lock för öronen och mest känns det som hon ville 
rusa ut genom dörren och gråta. Hon ser att Jonny himlar sig när han kommer tillbaka 
och knuffar sin partikollega i sidan. De ger varandra menande blickar. Ordföranden som 
antecknat så flitigt under Jonnys anförande sitter och tvinnar en länk av sitt hår och glor 
uttråkad i taket. ”Som jag skrev i min motion vill jag inte att vi ska lägga om eller bredda 
vägen, men om det ändå röstas igenom måste vi ha en grodtunnel för att…”
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 ”Där tackar vi Eva. Jonny Bolin har ordet. Du har så kraftig röst så du hörs ändå. 
Vi lyssnar. Var så god.”
 ”Fru ordförande. Det lilla Eva säger är lika dumt som det är sagt. Grodor och 
salamandrar lekte jag med när jag gick på dagis, gulligt. Men var tid har sin charm. Man 
måste växa upp och ta ansvar. Eva förstår nog inte riktigt vad hon själv säger. 
En tunnel för några grodyngel kostar miljoner, det är en dyr lekstuga.” 
 Eva viftar frenetiskt med handen och lyckas få ordet igen. Hon känner sig så 
arg. Rösten skakar och vill inte riktigt lyda när hon presenterar de vetenskapliga rap-
porter hon letat upp om att barn som bor nära högtrafikerade leder löper större risk att 
få astmatiska besvär och cancer. Hon tar upp bullerfrågan, trafiksäkerheten för barnen, 
som ska till skolan på andra sidan motorvägen, och kostnaden för vägbygget ställt mot 
utbyggnaden av lokaler för psykiatrin och barnomsorgen. När hennes tid är ute får Jonny 
ordet igen.
 ”Du är så söt när du är arg lilla Eva…”
Och fast hon sedan hatar sig själv för det - gör hon precis det han förväntar sig och spe-
let är förlorat. Hon ler och fnittrar generat. Efteråt finns de rappa svaren där, men inte då. 
Inte när de verkligen behövs. Synd att jag inte kan säga det samma om dej, ska vi hålla 
oss till sak som vuxna människor? Eller… Tur att någon av oss tål dagsljus.
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Vem vågar bli politiker?

När Fatima Djami en regnig torsdags kväll låser dörren till sin frisersalong är tankarna 
på helt annat håll. Ett svårt beslut skall fattas. Hon har blivit tillfrågad om hon vill stå på 
listan till kommunfullmäktige. De vill ha ett snabbt svar. Fatima stretar upp för backen 
i blåsten för att hämta sina barn på dagis och fritids. Hon är sen igen och hon vet det, 
nästan en timme försenad och dagis-Lottan kommer att se på henne med stora sorgsna 
ögon och sucka och skaka på huvudet. Precis som hon suckar när Fatima visar bitmär-
kena hennes son har på armarna, rivsåren i ansiktet och jätteblåmärkena sen han ramlade 
ned från lekstugans tak. Vi hinner inte med att se allt, så är det bara. Man skulle önska 
att politikerna var här och fick prova på att jobba en dag. Medan man klär på ett barn för 
att gå ut klär två andra av sig, en bajsar på sig och två slåss och när alla skriker som värst 
ringer en orolig pappa för att höra hur det är och mitt i det ska man försöka bedriva nå-
gon sorts pedagogik, säger Lotta och så suckar hon igen och vissnar ned bland kuddarna 
i myssoffan när sista barnet nu äntligen ser ut att bli hämtat. ”Politikerna bara käbblar, 
det känns inte som de lyssnar.”
Små barn små bekymmer, mest orolig är Fatima för Malek. Det är skolplikt i Sverige och 
då borde man kunna begära att den glada och nyfikna sjuåring man lämnar in kommer ut 
som en minst lika glad och nyfiken niondeklassare, men så är det inte. Inte alls. Åtmins-
tone borde man kunna borga för den fysiska säkerheten, men så är det inte heller. Malek 
blir slagen på rasterna. I samtal efter samtal har hon vädjat, hotat, krävt förändring. Det 
finns för få vuxna i skolan för att upprätthålla en fungerande ordning. Det var i ren för-
bittring efter mötet med mobbinggruppen tanken på att engagera sig politiskt väcktes, 
tanken på att det skulle göra en skillnad. Om man törs. Det förakt som finns för politiker 
kanske spiller över på Malek så han blir ännu mer utsatt om hans mamma är i tidningen 
och blir utskälld, eller ännu värre i teve mosad av någon bulldozer i pajkastningsretorik 
som blir hög av att få in en femetta. Hon vet hur det brukar låta.
”Miljöpartiet vill inte prioritera miljöpolitiken. För om ni ville det skulle ni vara med i Brys-
sel där besluten fattas.”
”Det händer ingenting i er miljöpolitik. Man undrar om ordet koalition är härlett ur ordet 
koala, djur som sover på dagen.”
”Ni hoppas att folk inte ska förstå den politik ni driver gömd i floskler och retorik. Ni 
uttrycker ett förakt för människor när ni riktar udden mot de sämst ställda och skär i 
arbetslöshetsförsäkringen.”
”Om ni hade bedrivit sjukvård när ni hade makten skulle de privata alternativen inte ha 
behövts. Ni försöker medvetet vilseleda väljarna när ni glider på orden och försöker ge 
en annan bild av verkligheten än den ser ut. Men tydligen kan ni inte läsa den rapport ni 
själva har beställt. Tremånadersgarantin fungerar inte? Vad vill ni säga till Ellen 62 år som 
väntat ett år på sin hjärtoperation, tyvärr ett visst svinn får man räkna med på väntelis-
torna.” 
”Det håller inte ihop det du säger, jag tror du hör det själv. Försök använda ditt orerande 
till något vettigt.”
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Det är som att spotta i motvind. Det kommer tillbaka och kletar vid, tänker Fatima när 
hon knäpper av teven. När de mest ansedda av våra förtroendevalda säger om varan-
dra att de är dumma i huvudet – vad ska man tänka då? Det är inte så märkligt att folk 
känner sig tveksamma till att bli företrädda av politiker som anses vara dumma i huvudet 
och avstår från att rösta. Tänk om vi hårfrisörskorna höll på på det sättet. Då skulle vi 
bli av med våra kunder. Nej, gå inte till Salong Gullan, hon klipper dej i örat och snackar 
skit om dej när du gått. Kunde man inte ha särskilda möten dit de politiker som känner 
ett tvångsmässigt behov av att förolämpa varandra kunde gå på sin fritid? Och sen ta de 
andra mötena som forum för att diskutera i sak? 
Då skulle man kunna spara tid, ett möte på halva tiden och sen kunde man få gå hem till 
sin familj. Så tänker Fatima när hon står och ser på barnen som har somnat. Inget be-
slut är ännu fattat. Hon smuttar på sitt te och försöker samla tankarna. Hur går det med 
frisersalongen om mötena läggs på dagtid? Visserligen får man ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, men hur blir det med alla som ringer och vill boka? Finns jag inte tillgäng-
lig kommer kunderna kanske att ringa någon annan.
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En mamma är bara en mamma

”Varför har jag fått en så stor ful näsa? Och hakan, hakan är så grotesk att jag lika gärna 
kunde vara död och så är jag för tjock. Kolla här vad det bara väller upp över byxkanten. 
Och brösten är bara som myggbett”, säger Rebecka. Landstingsrådet Sara Lindgren är 
djupt oroad för sin flicka. Rebecka är precis i början av puberteten och visst är det en 
svår tid när barnets omedvetenhet om sig själv vänds i självgranskning och tvivel. Duger 
jag? Vad hjälper det att en mamma säger; du är kompetent och klok och rolig och intel-
ligent och alldeles lagom i kroppen när veckotidningarna hela tiden visar perfekta förla-
gor och säger att du måste korrigeras och det är vad kompisarna också säger. Blek håret, 
blek tänderna, blek rumphålet med vätesuproxid! Fettsug låren, pumpa upp brösten med 
silikon! Är det egentligen någon skillnad på förr och nu, rasbiologerna som mätte skallar 
för att identifiera lägre stående raser och nutidens mätande av bröst och rumpor för att 
kvala in i elitserien? 
”Med den här äckliga jättefinnen under näsan kan jag bara inte gå till skolan.” Rebeckas 
röst är tjock av gråt. ”Jag orkar inte, orkar bara inte. Hon ligger i sin säng och stirrar i 
taket. Vägrar gå till skolan, vägrar äta för att inte bli för tjock. Hon bara stirrar olyckligt ut 
genom fönstret. 
Blemman är knappt märkbar och Sara har bråttom. Hon känner irritationen som en 
klåda i hårbotten, det får inte krångla nu. Landstingsmötet handlar om budgeten. Det är 
viktigt. Pengar, som ska fördelas mellan olika verksamhetsområden. Utvärderingen visar 
att man inte lyckats leva upp till tremånadersgarantin. Oppositionen är på som hökar. Till 
barnpsykiatrin är kön lång och de hjälpbehövande där ställs emot andra patienter som 
behöver höftledsoperationer och vårdcentralernas skriande brist på läkare.
 ”Skynda dej nu! Du kommer för sent!” Rösten blir hårdare än Sara vill, men hon 
känner sig så pressad. ”Du måste gå till skolan förstår du väl?”
 ”Jag vill inte.” Rebecka börjar gråta högljutt och Sara släpper sin portfölj och sät-
ter sig på sängkanten och kramar om sin stora lilla flicka. Hon borde stanna hemma hos 
sitt barn och hon måste vara med på mötet och hur hon än gör blir det fel. Det går inte 
att räcka till.
 ”Stanna hemma idag då så pratar vi mer om det här i kväll. Känner du dej sjuk? 
Du har inte feber?” frågar hon ängsligt.
Rebecka skakar på huvudet. ”Inte i kroppen bara här”, säger hon och pekar på hjärtat. 
”Jag är så trött på att vara jag. Jag är ful och äcklig och kunde lika gärna vara död.”
”Du är finast i världen för mej. Jag lyssnar av mobilen ofta. Ring mej när du vill, lova det. 
Förresten - jag fick fyra gratisbiljetter till en musikal. Jag har haft mycket med teaterche-
fen att göra när de ville ha pengar till restaurering, du vet. Vi kanske kunde gå på den i 
helgen och så kunde du ta med ett par kompisar. Vill du det?” 
 Helgen kommer och ingenting är bättre. Sara önskar att hon hade haft någon att 
prata med men Rebeckas pappa har en ny familj och småbarn att ta hand om. Sina barn 
och hennes barn och deras barn och ett stressigt jobb som börsmäklare. Han lyssnar 
inte. 
På söndagseftermiddagen har Sara planerat en golfrunda. Rebecka pratar mycket om dö-
den. Om man kan dö av att hålla andan. Om man kan strypa sig i en halsduk. Hon vågar 
inte lämna flickan ensam så mormor kommer och håller henne sällskap. 
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När Sara ska gå ut på golfbanan får hon sällskap med Erika Nygren. De har träffats som 
hastigast på ett möte där Erika, som är klinikchef på barnpsyk, gjorde en konsekvensbe-
skrivning av hur verksamheten skulle bli med nuvarande budget. Kön till barnpsykiatrin 
ökar. Vi klarar oss inte med nuvarande resurser, hade hon sagt. 
Och den efterföljande diskussionen på mötet hade handlat om möjligheten att skjuta till 
öronmärkta pengar.
 När Sara missat bollen fyra gånger och sen skickar iväg den långt bort åt helse-
fyr och börjar gråta frågar läkaren hur det är och hela den bedrövliga historien rinner ur 
henne innan hon hinner fundera på om det är rätt eller fel. En mamma är bara en mamma. 
 ”Kom till BUP i morgon klockan 14.00 så ska jag titta på flickan”, säger Erika och 
ler varmt och lite sorgset. Om hon lyckas få med sig politikerna på att ge öronmärkta 
pengar till BUP genom att låta den här lilla flickan gå före i kön kommer fler barn att 
kunna räddas. 
 ”Jag vill inte gå till nåt jäkla knäppdoktor. Jag är väl inget psyko heller”, skriker 
Rebecka och Sara får uppbåda all sin styrka för att övertala henne att följa med. 
När de kommer ut på parkeringen startar inte bilen. Lyset har stått på och batteriet är 
helt slut. Nu är det bråttom. De får inte missa den här chansen. Sara ringer en taxi, men 
när hon ska betala kommer hon på att hon glömt plånboken hemma. 
Den ligger bredvid kaffebryggaren, hon minns det nu. Representationskortet ligger i 
jackfickan. Vad finns det för val? Saras första tanke är att betala tillbaka senare, 
att be om ett avdrag på lönen. Men om det kommer frågor? Hon vill inte redovisa att hon 
varit på barnpsyk med sin dotter. Mötet med klinikchefen kan ju faktiskt gälla arbetet, 
ett studiebesök? Ingen behöver få veta något. Det finns tankar som sedan dyker upp 
på natten. Läkaren sa att Rebeckas existentiella grubblerier var helt normala för åldern. 
Fick Rebecka någon annans plats i kön? Vad hände med barnet som inte fick hjälp? Sara 
motar bort sina grubblerier. Hon måste försöka sova.
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