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Minnesanteckningar från temaseminarium  

Tid: 19 april 2018, klockan 10-15 

Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm 

Vi var ungefär 25 deltagare, förtroendevalda och tjänstepersoner, som samlats i denna 

aprildag och vi hälsades varmt välkomna av Ulrika Jörgensen och Eva Stjernström. 

Region Norrbottens arbete mot hat, hot och våld 

”Hat, hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. 

Kommuner, landsting och regioner behöver arbeta aktivt för att förebygga och motverka att hat 

och hot mot de förtroendevalda uppstår. Om detta inte görs finns det risk att det sker 

en normförskjutning. Vi behöver göra upp med attityden; Lite får man tåla – om det inte sker 

finns risk för att förtroendevalda censurerar sig själva och inte går in i frågor de vet kan 

innebära hat- och hotfulla situationer. Det undergräver det demokratiska systemet och kan leda 

till att människor avstår från att ta politiska uppdrag”.  

Denna text är hämtad från SKL:s hemsida som i detta projekt arbetat med både kommuner och 

regioner/landsting. En av dessa regioner är Norrbotten. Kanslichef Christina Kleemo 

medverkade och berättade om deras arbete med att ta fram riktlinjer och rutiner för hur man ska 

förhålla sig till hat, hot och våld som förtroendevald.  

I Region Norrbotten så inledde man arbetet med att genomföra en enkät bland de 

förtroendevalda som visade att många var utsatta. Därefter så gjorde man en mediaanalys av 

1521 artiklar där faktiskt 77 % visade sig vara neutrala/positiva. 

Samtal med polismyndigheten ledde fram till många goda råd och det resulterade i ett 

samverkansavtal. Parallellt skedde samtal med partierna, en utbildning genomfördes och 

ledande politiker skrev debattartiklar. Allt för att sätta ljus på problematiken. 

Allt detta har lett fram till en uppförandekod för de politiska sammanträdena – som är antagen 

i fullmäktige 

Riktlinjer vid hot och våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda arbetades också fram 

– också antagna i fullmäktige. 

I Region Norrbotten kommer uppförandekod och riktlinjer att vara ständigt aktuell på 

fullmäktigemötena och alla nya förtroendevalda ska få utbildning/ genomgång av dessa. 

I uppdraget ligger också inskrivet en årlig revidering av dokumenten. 

”Minneslappar” att ha i plånboken/väskan med råd och viktiga adresser/telefonnummer i 

händelse av hot och trakasserier. 

En ny enkätundersökning kommer att genomföras under varje mandatperiod. 
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Under gruppdiskussionen framkom att man är nöjda med det interna säkerhetsarbetet på flera 

håll i landet. Däremot så uppehöll man sig mycket kring de uppförandekoder som finns och som 

inte alls fungerar. Vad är god ton, vad blir ordförandes roll, vad händer/vad gör man när 

debatten fortsätter i sociala medier?  

Om de förtroendevalda förväntar sig en respektfull dialog med medborgarna så måste vi börja 

med oss själva konstaterar någon. Vi låter oss smittas av sociala medier och vill ”prata i one-

liners” så att det sticker ut och väcker uppmärksamhet – även i fullmäktige, konstaterar en 

annan. 

Avslutningsvis konstateras att goda värderingar och en bra kultur måste stå stark i våra 

församlingar. 

 

Christinas bilder 

Norrbottens uppförandekod 

Norrbottens riktlinjer 

 

Kunskap och tillit i det polariserade samhället 

”Utmärkande för den mänskliga kunskapen är att den är social: Merparten av vår kunskap får vi 

från andra människor. Detta gör att vi kan samla kunskap på ett sätt som inga andra djur kan, 

men det gör oss också sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda. Hur kan vi stärka 

vårt immunförsvar mot det falska och ogrundade? Och hur gör vi för att rätta felen?”  

Detta är en del av baksidestexten på professor Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta, om 

kunskapen och dess fiender”.  

Åsa medverkar under eftermiddagen och försöker beskriva varför det ibland blir så fel när vi 

pratar om att vi vet, att vi kan och att vi har alla fakta. 

Vi blandar ihop tro och sanning, kunskap och övertygelse och tappar bort hur viktigt det är att 

ha goda grunder eller evidens för ett påstående.  

För att kunna säga att vi har kunskap om något så måste tro på ett sakernas tillstånd, det måste 

vara sant och vi måste ha goda grunder för påståendet. 

I politiska diskussioner, i debatter i media och människor emellan så vill vi få bekräftelse för det 

vi vill tro – motiverat tänkande. I dessa sammanhang är det också viktigt att förstå att 

desinformation fastnar och den så kallade sanningsillusionen säger att om exempelvis en nyhet 

upprepas ger det ett intryck av att vara sant. 

Eftersom vi litar på innehåll som våra vänner säger/delar och med ovanstående i åtanke - att 

falska nyheter sprids 6 ggr snabbare – så är det just på grund av att det är så känslodrivet.  

Även den faktapolarisering som vi ser allt mer i vårt samhälle är drivet av känslor. Och ju mer 

polariserat ett samhälle blir ju starkare blir faktapolariseringen. Allt svårare ter sig detta när det 

handlar om förnuft kontra känsla. Att ändra åsikt – och att ge upp sin övertygelse, vilket är 

bland det svåraste man kan göra, blir ett hot mot identiteten. 

Kan vi då hantera situationer med kunskapsresistenta förslag? Om vi ska ändra oss så måste vi 

förstå att vår egen inre fiende är psykologiska och den yttre är desinformation.  

För att möta detta är det bra om vi kan vi bemöta desinformationen utan att upprepa den. Vi bör 

lyfta fram fakta. Vi ska fokusera på frågan och inte på personen – visa respekt.  

http://natverken.se/media/8084/christina-k-nhd-samt-uh-2018-04-19_region-norrbotten.pdf
http://natverken.se/media/8086/uppfoerandekod-foer-regionfullmaektige-region-norrbotten.pdf
http://natverken.se/media/8085/region-norrbottens-riktlinje-och-rutin-vid-hot-vaald-och-trakasserier-mot-foertroendevalda.pdf
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Att undvika känsloladdad ton och skapa trygghet är framgångsrikt. Att hitta en gemensam 

nämnare kan också vara en bra bas. 

Vi avslutade detta pass med några minuter i grupper och sedan en gemensam diskussion med 

många intressanta frågeställningar och synpunkter med Åsa. 

 

Åsas bilder (läggs på hemsidan så fort vi fått dem) 

 

Ordförande Ulrika Jörgensen och Eva Stjernström tackar alla närvarande för en givande dag 

 

Deltagare Nätverkens temaseminarium 180419 
 Förnamn Efternamn Region/landsting/org Nätverk 

 Ulrika Jörgensen Halland NHD 

 Carina Sjölund Västmanland NHD 

 Ingeborg Wiksten Västernorrland NHD 

 Håkan  Linnarsson Västra Götaland NHD 

 Margit  Bik Halland NHD 

 Jonas Strand Halland NHD 

 Ulrik Hammar Västra Götaland NHD 

 Elisabeth Lindberg Norbotten NHD 

 Hans Hedlund Västernorrland NHD 

 Maria Nyman Stjärnskog Skåne NHD 

 Lena  Käcker Johansson Östergötland NHD 

 Annette  Ternstedt Västra Götaland NHD 

 Ing-Marie  Nilsson Axelsson Skåne NHD 

 Inger Akalla Stockholm NHD 

 Eva  Hellström Stockholm NUH 

 Eva  Stjernström Värmland NUH 

 Anna Bengtsson Östergötland NUH 

 Elisabeth Govenius Stockholm NUH 

 Jesper Stenberg Skåne NUH 

 Anna Stålhammar Skåne NUH 

 Annica Lindén Värmland NUH 

 Helena  Olsson Värmland NUH 

 Christina Kleemo Norbotten NUH 

 Henning Sand Östergötland NUH 

 Inger  Dahlbom Stockholm NUH 

 Catarina  Engström Östergötland NUH 

     

Gäst: Åsa Wikforss Stockholms Universitet  
Kontaktp Sofie  Edberg Nätverken  

 Staffan  Carlsson Nätverken  
 


