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Textversion poddavsnitt #85 om internationellt 

ledarprogram 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. 

“Det är väl kanske en sak man tar med sig. Man har en roll, som ledare i en kommun, 

att se till så demokratin upprätthålls. För den är skör, om vi inte diskuterar den och tar 

hand om den.” 

Det här är Demokratiresan. 

 

- - - - - 

Nils: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Demokratiresan. Jag som kommer att 

leda samtalet heter Nils Munthe, och finns på demokratisektionen på SKR. 

I dag ska vi prata om ett internationellt ledarprogram, som SKR driver i samarbete 

med Centrum för lokal demokrati, ICLD. För att göra det har jag med en person här i 

studion hos mig. Det är min kollega på demokrati sektionen, Lena Lindgren. 

Välkommen! 

Lena: Tack så mycket, Nils! 

Nils: Vi har också med oss två personer på distans, som jag ser på en skärm framför 

mig. Det är Marie Oudin, och du är kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamns 

kommun.  

Marie: Det stämmer.  

Nils: Välkommen! 

Marie: Tack så mycket.  

Nils: Vi har också med oss Anna Hed, som också är kommunstyrelsens ordförande, 

fast i Mora kommun. Välkommen!  

Anna: Tack så mycket! 
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Nils: Jag tänkte att vi ska börja, Lena, med att du får berätta lite. Vad är det här 

ledar programmet för någonting? 

Lena: Programmet heter "Women's Political Leadership". Det har bytts genom åren 

men nu heter det så. Precis som du sa så är det ICLD, Centrum för lokal demokrati, 

som är ansvarig. Och det här programmet finansieras av Sida.  

Man kan väl säga, kortfattat, att man tänker att fattigdom bekämpas med demokrati. 

Och därför har man valt att satsa på ledare som är kvinnor i de här fattiga delarna 

som vi från Sverige ger bistånd till. Så det här finansieras med bistånds pengar.  

Det här programmet har funnits sedan 2013. Och är det är alltså 185 förtroendevalda, 

och många politiska ledare, som har gått det här programmet och varit med och 

utvecklat och förändrat världen. De kommer från Bosnien-Hercegovina, Serbien, 

Kosovo, Makedonien, Ukraina, Georgien, Indonesien, många av de afrikanska 

länderna som Kenya, Tanzania, Sydafrika, Zambia, Rwanda och Uganda...till 

exempel. Även från Indien.  

Det här programmet är på ett år. Det innehåller förändring sledning, strategisk 

planering, den politiska processen och hur den fungerar – för det är man inte alls lika 

bra på i de här länderna – och att utveckla nätverk i länderna, för att stärka de här 

ledarna. Vi lyfter också Agenda 2030 och de globala målen.  

Det här är ett uppdrag som SKR har fått från kongressen, kan man säga. Inte att vi 

ska vara med i programmet, men att vi särskilt ska stödja kvinnor i uppdraget som 

ledande politiker, för att bidra till att antalet kvinnor på ledande politiska positioner 

ökar, eller att vi bibehåller dem. Och då har vi valt att vara med i det här programmet 

för att stärka både kvinnorna som är mentorer – det är alltså svenska mentorer – men 

också deltagarna.  

Det vi gör från vår sida är att vi delar erfarenheter om politiskt ledarskap, som handlar 

om det här med uppdraget att styra och leda en kommun och att framförallt stärka 

demokratin. Och sen ser vi också till att vi har svenska mentorer i programmet.  

Vi vill naturligtvis vara med och stärka demokratin. Vi vill öka välfärden och öka den 

jämställda makten och ledarskapet. Både för deltagarna och mentorerna, som jag sa.  

Det är ungefär tolv mentorer från olika partier, som vi alltid jobbar, i hela Sverige. Det 

är KSO, RSO - regionstyrelse ordförande, och region- och kommunalråd. Och det här 

är exklusivt för de som har deltagit i våra toppolitikerprogram, SKR:s 

toppolitikerprogram. För vi tänker att de har reflekterat över sitt uppdrag och sitt 

ledarskap.  

Lite kort kan man väl säga att i juni... Det här programmet som går nu, åttonde 

programmet... Då var man två veckor i Stockholm och då får man utbildning om hur 
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det svenska systemet fungerar och man delar erfarenheter. Sen på tisdagen så åker 

deltagarna med sina mentorer till en kommun eller region - och det tänkte jag att de 

skulle få berätta mer om sen - för att visa till exempel hur vi arbetar med demokrati. 

De besöker verksamheter. Mentorerna är otroligt viktiga för att dela erfarenheter om 

sitt ledarskap och hur de... Så de skuggar också, mentorerna. För att se det. 

Mentorerna medverkar i den här "Sverigefasen", som vi kallar den, de här två 

veckorna. Och de medverkar också i en avslutnings workshop. Och så stöttar de 

deltagarna under programmet.  

Det jag gör från SKR är att jag är med och planerar innehållet i programmet och 

ansvarar för mentorerna. 

Nils: Anna och Marie, ni har varit mentorer i det här programmet. Jag kan börja med 

att fråga dig, Anna. Vad var det som lockade dig till att gå in och bli mentor?  

Anna: Dels så lockades jag av att få en möjlighet att utveckla mitt eget ledarskap. Det 

kändes väldigt spännande och intressant. Men sedan så blev det ju en sådan 

fantastisk möjlighet att dels träffa fler ledare från Sverige och dels att utvidga de här 

tankarna kring hur det egentligen är att vara en kvinnlig ledare i ett annat land. Det 

här med demokrati och dialog blir ju allt svårare, och det blir svårare i det flödet som 

vi befinner oss i. Men att kunna få gå ner på den lokala nivån och träffa verkliga 

människor och verkligen få uppleva hur det kan se ut på andra ställen i världen. Det 

kändes otroligt intressant och hedrande. 

Det kändes som att om vi kan bidra till att vi får en bättre värld, faktiskt, så vill jag 

gärna bidra med det jag kan. Även om det är det lilla. 

Nils: Marie, om du får samma fråga? Vad var det som lockade dig till att bli mentor? 

Marie: Det är dels en jätteutmaning, för min del, att få prata engelska och träna mig 

på det. Det är en utmaning. Men precis som Anna sa, så är det också en utmaning i 

sitt eget ledarskap. Man får ett kvitto på det, lite grann, om man är tydlig nog och kan 

hjälpa till på det sättet.  

Men också att få vara med och visa upp sin egen kommun och det arbete man har. 

Och att få höra från ett utanförperspektiv vad vi jobbar med. Jag tycker att man har 

lärt sig väldigt mycket på det här, som person.  

Nils: Det låter häftigt. Fantasin spirar till ert arbete. Man hör hur ni berättar att det 

både utvecklar ert eget ledarskap, men också er möjlighet att hjälpa till. Man anar ju 

att det finns en väldig massa häftiga möten som har skett under de här programmen.  

Har ni något särskilt som ni vill berätta om? Om vi börjar med dig, Marie? 

Marie: Just att få träffa dessa fantastiska kvinnor, också från Sverige, och de 

utmaningar... Vi får ju tillfälle att träffas och prata tillsammans, från olika partier. Anna 
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hade jag förmodligen inte känt ifall jag inte hade varit med i det här programmet. Jag 

har ju tagit och fått råd ifrån Anna, som varit KSO länge. Jag har fått tips ifrån Anna, 

som jag har fört med mig in i min egna kommun, till exempel. Det är hela tiden väldigt 

mycket häftiga möten. Både med de adepter, men också bland oss mentorer, tänker 

jag.  

Nils: Lena, du jobbar ju mycket med att skapa de här mötena mellan förtroendevalda. 

Jag ska inte lägga orden i munnen på dig, men det känns som att vi har en lite unik 

roll här. Att det här utbytet är svårt att få till på hemmaplan, i den egna kommunen 

eller regionen.  

Lena: Ja, absolut. Det tror jag. För det kräver ju väldigt mycket planering. Det är ju 

också kostnader, så att säga, i och med att de kan resa hit, alla deltagare från alla 

världens hörn, och vara med i det här programmet. Det är klart att det är ett unikt och 

helt fantastiskt program. Och som du säger, med möten. Det har varit otroligt starka 

och fina möten. Jag tänker bland annat på i juni, när vi träffade deltagarna som går 

det åttonde programmet. Det var tre deltagare, till exempel, från Ukraina, som hade 

lyckats ta sig till Polen och kommit ut, fast det var krig. Det var när jag satt på den 

första middagen tillsammans med dem, och de berättade om hur livet har påverkats. 

Då var inte ett öga torrt, kan jag säga. Det är ju så otroligt gripande att se dem stå 

framför en och prata. 

Sen tänker jag på en annan också. Rwanda är en ny deltagare, de här inte varit med 

tidigare. Laurette berättade att hon arbetar politiskt därför att hon... När hon var... Det 

här var ju -94, när folkmorden var i Rwanda, när man mördade... Det var ju en miljon 

människor som mördades. Och då dödades hela hennes familj. Hon hade både 

mamma och pappa, och så tror jag att hon hade sju syskon. Då bestämde hon sig för 

att hon inte vill att andra ska få det så, och därför bestämde hon sig för att börja jobba 

politiskt. Och då känner man att...  

Vi är ju med i någonting som är otroligt starkt att få vara med i. Och de är så otroligt... 

De vill lära sig så mycket, de är så engagerande. Och samtidigt väldigt tacksamma. 

De är otroligt tacksamma för att få vara med om det här.  

Det var bara några möten. Jag skulle kunna berätta om många.  

Nils: Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Om jag frågar dig, Anna: Vad är de som 

kommer hit och besöker Sverige, från de här länderna, mest nyfikna på kring de 

svenska systemen? 

Anna: Det där vet man ju aldrig innan man verkligen tar emot dem. Jag kan berätta 

att jag hade en kvinna från Indien som hade juridisk bakgrund, en äldre dam, med 

mig första gången. Och jag tänkte ju... Eller, jag trodde att jag visste vad hon ville titta 

på, men jag kan säga att det inte stämde alls. Det som jag tror hon tyckte var mest 

fascinerande, när hon fick följa mitt hektiska schema, var att hon fick följa med på en 
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hockeymatch. Hon var otroligt sportintresserad och väldigt kunnig. Hon lärde sig 

snabbt hur det fungerade. Det hon köpte med sig hem från den här resan till Sverige 

var ju mest Mora IK-grejer. Och hon följer fortfarande laget, i med- och motgång, och 

är väldigt taggad på det. Det var lite förvånande.  

Jag hade ju en annan kvinna, också, som numera faktiskt är borgmästare i Lusaka. 

Jag tänkte att jag visste vad hon ville se, men det visste jag inte heller. Det hon var 

mest fascinerad av var vår återvinningscentral. Den var ju alldeles nybyggd och 

väldigt fräsch. Och jag tänkte väl att "det kan väl vara intressant med ett besök där. 

Ett kort besök, kanske". Men det slutade med att jag fick lämna henne där i flera 

timmar, för det var det hon drev mest i sin kampanj. "Keep Lusaka clean" var ju det 

som hon gick till val på. Och när man sen besöker Lusaka så förstod jag ju varför det 

var så viktigt. Men jag hade inte trott det innan de kom.  

Man får vara lite... Man får känna in. Dels behöver de ju träffa oss i vår vardagsmiljö, 

våra möten, se ungefär hur det går till. Men sen måste man också vara lyhörd för vad 

de vill se och möta. Det har varit lite annorlunda än vad jag kanske hade tänkt mig. 

Men oerhört inspirerade. 

Nils: Det låter som att ni får livslånga vänskaper av det här, som sträcker sig längre 

än mentorprogrammet. Stämmer det, Marie? 

Marie: Jajamän, det tycker jag att det gör, faktiskt. Vi har kontakt... Från min första 

period, som jag var med, så är det bara en som lever. Den andra dog, oturligt nog. 

Men vi har fortfarande kontakt på Messenger och messar olika frågor till varandra. 

Det känns jättekul.  

Nils: Känner du igen dig i det, Lena?  

Lena: Ja precis! Jag har jättemånga vänner över hela världen. I går gratulerade jag 

Sheela, som fyllde år, i Kampala i Uganda. Hon blev jätteglad och delade genast 

bilden jag la ut.  

Man märker hur den där lilla... Ibland bara... Jag tänker på till exempel Ukraina. Jag 

försöker läsa allt de lägger ut, de tre deltagarna som jag träffade, och ibland hinner 

jag inte skriva. Men bara skicka iväg ett hjärta betyder ju jättemycket. Att de ser att 

jag har sett det. Det blir verkligen väldigt djupt, på något sätt.  

Marie: Något som är roligt, som jag måste berätta, är att när vi var i Sydafrika – det 

kanske var 2018 – så fick våra adepter ta med sig en man som hade stöttat dem i 

den politiska resan. Och från Serbien var det en kille som hade sin svärmor i min 

kommun. Så i somras så träffades vi och tog en fika, och vi har tät kontakt, han och 

jag. 

Lena: Wow! 
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Marie: Ja, det är kul!  

Nils: Det är en liten värld vi lever i. En internationell värld, helt klart.  

Lena: Jag har ett annat möte som jag tycker är fascinerade, nu när du säger Serbien. 

Vi har ju länder som tidigare varit i krig med varandra, till exempel Balkanländerna. 

Vid en middag så satt jag tillsammans med Liri, som kommer från Kosovo. När hon 

var tio år, sitter hon och berättar precis bredvid mig, så var hon tvungen att fly 

eftersom det var fullt krig. Mittemot oss sitter en kvinna från Serbien. Hon säger 

ingenting under hela middagen, men hon sitter och lyssnar på det här. Och det var 

också... Och sedan berättade Liri att det var första gången hon berättade om den här 

flykten. Hon fick ju fly när hon var tio år. Jag tror det var mycket skuld och skam från 

den här serbiska kvinnan, men hon klarade inte av att säga någonting, fast hon satt 

och lyssnade på hela samtalet.  

Det är också ett sätt att skapa möten, så de kan bygga nätverk för att fortsätta att 

jobba tillsammans.  

Anna: Det är verkligen i det stora, och i det lilla. Jag tänker på den här utbildningen 

som är väldigt bra, Lena, där de här kvinnorna går igenom olika faser och ska 

reflektera över sitt ledarskap och hur de ska göra det rent praktiskt.  

Och så har vi även de här små mötena. Man är ju väldigt rädd för olika saker, sådant 

som vi tar för givet. Vi som till exempel har obligatorisk simundervisning i Sverige. Du 

och jag, Lena, träffade en kvinna i poolen, som var livrädd för vatten. Det var ett stort 

problem att många drunknade i hennes stad. Vi hade en liten simundervisning där, 

på kanske en kvart, och kvinnan var så rörd så att hon grät. Hon förstod att "jag 

behöver ju åka hem och lära mitt folk att simma".  

Så det är verkligen... Vi pratar om demokratiska processer, transparens, hur man 

fattar beslut, hur man jobbar med demokratiska frågor. Men det handlar också om det 

där lilla, som man förstår är så begränsande för utveckling. Och det där... När man 

tänker på de här minnena blir man ju alldeles tårögd över vad det där kan göra.  

Lena: Men jag tänker också, Anna, att det är så otroligt stärkande för självförtroendet, 

för att man sen ska klara av att vara den här ledaren i de här länderna där det inte är 

så vanligt att kvinnor är ledare. Att ha det här, som du säger, att kunna simma. För 

det är oftast så att det bara är männen som får gå på badhusen, till exempel. Och det 

är sånt man inte tänker på. Ibland så skulle man kunna tänka sig att de skulle behöva 

simundervisning i det här ledarprogrammet. Men man kan inte utbilda i allting, så då 

gör vi sådant efter programmet i stället. 

Nils: Om vi går över till vad ni har tagit med er från det här ledar programmet... Hur 

har ni utvecklats i ert ledarskap? Marie?  
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Marie: Jag tänker på det här med demokrati. Det är inte givet. Det är väl kanske en 

sak som man tar med sig, att man har en roll, som ledare i en kommun, att se till så 

demokratin upprätthålls. För den är skör, om vi inte diskuterar den och tar hand om 

den. 

Ukraina är ju ett sådant land. Nu kanske man inte kan jämföra dem med vår 

demokrati riktigt än, men det är ändå ett demokratiskt land som drabbades av krig. 

Den tjejen som jag hade nu, från Uganda, skulle åka hem när vi skildes åt, och lära 

sig att försvara sig själv. Hon skulle alltså gå och lära sig att hantera en pistol. För att 

hon är på väg uppåt i politiken. Jag hoppas ju att vi aldrig hamnar där. 

Nils: Du får samma fråga, Anna. Vad har du lärt dig och vad har påverkat dig i din i 

din roll?  

Anna: Dels de här fina mötena som Marie beskrev. Vi hade säkert inte träffat 

varandra. Och som sagt var så har ju vi utbytt råd, tankar och idéer. Det känns 

otroligt häftigt att vi, på många sätt, har påverkat kommuner i Sverige, utan att folk 

kanske vet vilket kontaktnät vi egentligen kommer ifrån. Det är otroligt fint.  

Just det där, med tanke på att vi är där utifrån våra roller men i en annan funktion, gör 

att vi också varit väldigt öppna med varandra på ett sätt som vi KSO:er faktiskt kan 

behöva. Någonstans att pysa ut det här med någon som vet precis hur det kan vara, 

fastän vi företräder olika partier och olika stora kommuner. Det har varit otroligt fint 

och värdefullt.  

Sen är det ju de här mötena, när man också har fått se hur det ser ut i andra länder. 

Det kan vara så lätt att sitta här i Sverige och tycka "varför gör de inte si och varför 

gör de inte så?" Vi måste förstå att man behöver bygga upp hela samhällen. Det 

handlar om allt ifrån simundervisningen, om vi tar det som ett konkret exempel om 

hur det kan vara begränsande, till transparens och förståelse för hur det går till innan 

man fattar beslut och hur delaktighet ska se ut.  

Jag tycker att jag har tagit med mig så mycket tillbaka till mitt dagliga arbete, som jag 

tidigare tog mycket för givet men som jag inte gör längre. Jag värdesätter det vi har 

här i Sverige på ett bättre sätt i dag. Jag känner också, med tanke på hur stökigt det 

har blivit hos oss och att det växer fram andra kanaler som vi inte riktigt kan hantera, 

att vi verkligen behöver bevaka vår demokrati i Sverige och var våra diskussioner förs 

någonstans. För jag tror också att man inte kan ta en demokrati för given. Vi måste 

se till att det förs samtal i rätt forum, att vi inte backar undan för det lite läskiga som 

jag tycker håller på att hända i Sverige just nu. Att det finns parallella diskussioner, 

där det finns ett förakt mot etablissemanget, och så. Det måste vi bevaka lite bättre. 

Nils: Om jag fortsätter där, Anna, kan du säga något om hur ditt ledarskap har 

förändrats av att du har varit med som mentor?  
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Anna: Jag ser saker på ett lite annorlunda sätt nu. Jag vill ju ändå tro att jag är väldigt 

lokalt förankrad, att jag inte sitter på några höga hästar utan att jag verkligen 

företräder folket. Men när man kommer till de här länderna, där det ser ut på ett helt 

annat sätt, så förstår jag ännu tydligare hur viktigt det är att vi ändå fortsätter att 

jobba på det viset. Har vi inte delaktighet, har vi inte människor som känner att de är 

del i ett sammanhang, så är det ganska farligt. Det har jag reflekterat mycket över 

och tagit med mig till min vardag, och värdesatt högre i dag.  

Jag tyckte det var väldigt besvärligt under pandemin. Vi har jobbat mycket med 

medborgardialog, och vi har haft långa processer, ibland lite längre just för att hinna 

jobba med delaktighet innan man fattar stora beslut. Under pandemin har ju det blivit 

försvårat, och jag ser konsekvenser av det. Så det kommer jag värdesätta ännu mer 

framöver. Vi måste jobba med det här. Annars är det ganska farligt.  

Nils: Om du får samma fråga, Marie, hur har ditt ledarskap påverkats?  

Marie: Det var till exempel första gången, nu i valet, som vi behövde ha personskydd 

i Kristinehamn. Vi går ju lite åt det oroliga hållet. Men jag tycker ändå att man har 

blivit mer ödmjuk i, lite som Anna sa, det här med att möta folket. Man har en helt 

annan förståelse för våra tjänstepersoner och hur de jobbar. Jag tycker man har... På 

grund av att man också har haft med sina adepter ut i verksamheten har man också 

fått se andra sidor hos sina tjänstepersoner, som jag tycker har varit väldigt positivt. 

Men just ledarskapsmässigt är det väl att man kanske är lite mer lyhörd. 

Lena: Jag tänker lite på... Jag reflekterar lite över vad deltagarna sa efter att de hade 

varit och träffat er mentorer. Vi gjorde en liten kort sammanfattning, och det säger en 

del utifrån det ni beskriver. Just det här med att ni är aktiva kvinnor som använder 

tiden effektivt och har massor med möten. Det är man inte så bra på många av de 

här länderna. Ni pratar vänligt med alla och ni känner alla. Det är sådant där som ni 

ofta glömmer bort, att ni är så. Ni anpassar er efter människorna, och ni möter dem 

på ett väldigt fint sätt. Och ni har tillit till alla människor. I många av de här länderna 

har man inte tillit till varandra, man litar inte på varandra. Ni samarbetar med alla 

partier, till exempel, även med oppositionen, vilket vi tränar i de här programmen, för 

det är man inte alls van vid. Det kan ju nästan bli bråk mellan majoritet och 

opposition.  

Så bara att få se sådana här saker, och se hur ni är. Och att ni är bra ledare, både i 

politiken och även hemma, säger man också. För ofta är ni ju generösa och bjuder 

hem dem på middag. Och ni är starka kvinnor med ett stort ansvar, vänliga och helt 

enkelt fantastiska. Så det är ju den bilden de ser av er. Och det speglar ju också, 

tänker jag, det som man eftersträvar på hemmaplan.  

Nils: Vad fint att få den här utifrånblicken på en väldigt svår fråga, just om hur man 

uppfattas och hur det påverkat ens eget ledarskap. Jag tänker, Lena, att om man 
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sitter och lyssnar på det här avsnittet och blir inspirerad eller känner att "jag vill också 

vara med i det här som mentor". Hur gör man då? 

Lena: Hur man gör, ha. Vi har inte gått ut och frågat om det. Vi har suttit och tittat och 

försökt... De blir tillfrågade, de som har gått toppolitiker programmet. Det är ju det som 

varit kriteriet. Och sen också att det ska vara en bra blandning av partier. Sen till slut 

så fungerar inte det, för det är några som säger nej. Men man får höra av sig till mig, 

naturligtvis. Det är så det har fungerat. Vi kommer behöva några nya mentorer nästa 

år, 2023. Så det är bra.  

Nils: Det ledarprogrammet, toppledarprogrammet på SKR, är en bra början om man 

vill bli mentor och få de här internationella kontakterna och erfarenheterna. Slutligen 

så tänkte jag fråga... Vi har varit inne en del på det, men vad har ni lärt er om 

demokrati när ni har träffat kollegor från andra länder? Om ni börjar med dig, Anna? 

Anna: Att vi absolut inte kan ta den för given. Det var väldigt hemskt att under ett 

program så hade vi en kvinna vid ett tillfälle, och vid nästa tillfälle när vi skulle träffas 

igen så var hon avliden. Troligen förgiftad.  

Det går så långt i de här länderna så att starka kvinnor ska tas bort. Det är lite som 

Marie beskrev, att man får lära sig där hur man försvarar sig med vapen för att kunna 

klara av en politisk karriär. Det är förfärligt. Jag har tyckt, när jag började vara med i 

det här programmet, att det här var så långt, långt ifrån det vi är i Sverige i dag. Men 

tyvärr så börjar vi faktiskt också komma till den här situationen. Vi blir mer hotade och 

hatade. Och vi ser också, som i mitt fall, att min partiledare väljer att avgå på grund 

av att det är för farligt. Hon vaknar upp efter den här valrörelsen och känner "vad 

skönt att jag inte kom till skada".  

Det är något som jag reflekterar väldigt mycket över, att det som jag har tyckt att jag 

har sett hos de andra länderna, som vi har jobbat med, faktiskt är en utveckling som 

har kommit till oss. Vi måste jobba ännu mer med demokratifrågorna. Det är en 

överlevnadsfråga för Sverige. Vi kan bättre. 

Nils: Du får samma fråga, Marie.  

Marie: Lite vad jag var inne på förut. Det här med att demokratin är skör, och att man 

hela tiden måste vara vaksam och försöka upprätthålla, på något sätt, den 

demokratiska processen.  

Nils: Lena, vad tänker du att man lär sig om vår demokrati i de här mötena?  

Lena: Framförallt det här som både Anna och Marie tar upp. Just det här, jag tänker 

väldigt mycket kring korruption – att få bort korruptionen – och transparensen. I de 

här länderna, där det är fattigt, är det viktigt att det finns transparens för att 

medborgarna ska kunna få skola, välfärd och sjukvård. Och den är inte naturlig.  
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Något som är den största skillnaden, som jag har reflekterat över, är det här med att 

vi i Sverige bidrar till välfärden genom att betala skatter, vilket gör att ni som lokala 

förtroendevalda har makt att påverka lokalt vad ni ska satsa på. Det har man oftast 

inte i de här länderna. Det påverkar ju också jättemycket.  

Sen är det också det här med att kunna lita på varandra. Tillit. Det har ni ju också 

sagt, att det kan man inte ta för givet. Det är ju också något som de ofta reflekterar 

över, hur vi är mot varandra när de kommer till Sverige. För så är man inte. Och just 

det här med att det inte är hierarkier heller. Just det här som jag sa, att det svenska 

politiker hejar på allihop och känner alla. Det är lite otänkbart.  

Jag tänkte också på det som Anna sa med rättssäkra val, till exempel. Kvinnorna i 

många av de här länderna vinner ofta första valet. De har oftast två val, och i det 

andra valet är det så att de oftast inte har några pengar kvar, för de måste ju lägga in 

pengar själva i valrörelsen. Och då är det oftast männen som får support. De vinner 

valet. Det är också en anledning.  

Just den här strukturen, att den fungerar, att vi har lagar som stödjer hela demokratin. 

Det är otroligt viktigt. Både strukturen och kulturen har jättestor betydelse. Hur vi är 

mot varandra, och att det finns en struktur. Det är jättestor skillnad.  

Det är som ni säger. Vi tar så mycket för givet, att det bara finns. Och människor som 

kommer utifrån blir jätteimponerade över allt som vi har. 

Nils: Det får bli slutorden för dagens avsnitt av Demokrati resan. Jag vill rikta ett stort 

tack till dig, Marie Oudin från Kristinehamns kommun. 

Marie: Tack! 

Nils: Och lika stort tack till dig, Anna Hed, från Mora kommun.  

Anna: Tack så mycket. 

Nils: Och sist men inte minst, tack till dig, Lena Lindgren från SKR.  

Lena: Tack, Nils. 

Nils: Och jag som har lett samtalet i dag heter Nils Munthe. Vi hörs snart igen i 

Demokratiresan. 

- - - - - 

Demokratiresan. 

En podcast från Sveriges kommuner och regioner.  


