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LJUSDAL
Kjell Svedman har haft 
ett händelserikt liv på 
många vis. Nyligen blev 
han klar med en bok om 
sitt liv och framför allt: 
om att bli en hel männis-
ka trots svår mobbning.

– Jag har lagt ner mycket 
jobb på den här lilla boken, 
säger Kjell Svedman när 
han nu håller den knappt 
200 sidor tjocka pocketbo-
ken i sin hand.

Omslagsbilden är ett 
kraftigt rödtonat fotografi 
med författarens namn i li-
ten stil under bilden av en 
stor läderkänga.

– Det är så jag har känt 
det: trampad på, säger han.

Det framgår också smärt-
samt tydligt för den som lä-
ser boken. Från första till 
sista klass i grundskolan 
blev Kjell Svedman svårt 
mobbad och misshandlad 
av andra skolelever i Ljus-
dal.

Texten i boken ger sam-
ma intryck som författaren 
själv: uppriktig och rakt på 
sak.

På ett språk som är le-
vande och lättflytande men 
saknar omskrivningar och 
sökta, stilistiska grepp skri-
ver han både om övergrep-
pen och om det som har 
gett honom trygghet, om 
familjen och om sin kristna 
tro. Det är omöjligt att inte 
känna sig tagen, för han har 
inte förskönat någonting.

– Det här är en ny värld för 
mig. Mitt enda skrivande 
förut i livet har varit redo-
görande. Jag skulle ha svårt 
att skriva det som en story 
och förvärra eller förskö-
na det. Jag är van att skriva 
tekniska rapporter och bara 
redogöra, säger han.

Kjell Svedman växte upp 
i Nore. 17 år gammal flytta-
de han från Ljusdal för att 
få jobb och så småningom 
plugga till fritidspedagog. 
I Stockholm träffade han 
Birgitta, som blev hans fru. 

De gifte sig, Kjell bytte bana 
och har nu under en stor del 
av sitt yrkesverksamma liv 
jobbat i betongindustrin. 
Han har två vuxna barn och 
bor sedan 30 år i Ånge.

– Hade det blivit som jag 
velat hade jag varit Ljus-
dalsbo fortfarande men det 
fanns inte jobb.

I dag jobbar han som forsk-
nings- och utvecklingschef 
och lever ett bra liv. Han är 
en hel människa.

Och det är Kjell Sved-
mans budskap: det går att 
bli en hel människa trots 
mobbningen, men den 
måste bekämpas.

– Det är de vuxnas an-
svar. Den som mobbar är 
ett lika stort offer. De vux-
na måste visa att det är inte 
normalt att barn mobbar 
varandra.

Han hade samlat pappers-
lappar med anteckning-
ar långt innan tankarna på 
boken tog form. En trafiko-
lycka 1998 bidrog också på 
sitt sätt till boken. Under 
rehabiliteringen började 
han skriva mer samman-
hängande om sitt eget liv.

– Bara för att skingra tan-
karna och värken började 
jag sätta ihop det här.

Det var också nödvän-
digt för honom att sam-
manställa delar av sin his-
toria för en utredning om 
en skadeförsäkran.

– Jag gick igenom allt se-
dan barndomen i en dos-
sier, då skulle det ändå ner 
på papper. Och då rull-
lar ju minnena på. Mycket 
förtränger man men helt 
plötsligt stod det klart att 
jag har ju varit med om en 
del. Jag gick baklänges och 
vart ganska förvånad att 
det var så skönt att skriva 
av mig.

Fastän skrivandet också 
varit jobbigt har det moti-
verat honom att tänka att 
han ger mobbningen ett 
ansikte.

– Sedan var det en jänta 

i Fränsta, som tog livet av 
sig för ett par år sedan på 
grund av mobbning. Och 
det tog mig ganska hårt. 
Det var kicken att jo, det ska 
bli en bok. Det gjorde mig 
fruktansvärt arg, att i vårt 
moderna samhälle har man 
inte begripit mer än att det 
har fortsatt på det här viset. 
Att man fortfarande pratar 
om att man ska flytta på den 
som är mobbad, så är det 
löst. Att man inte har fattat 
det än, det förstår jag inte. 
Och att det finns skolled-
ningar som inte backar upp 
om föräldrarna till den som 
mobbar sätter emot. Det är 
ynkligt, egentligen.

För Kjells del har tron 
hjälpt honom att ta sig ige-
nom vardagen.

– Den kristna tron är 
det som har burit mig, det 
är inget snack om det. Jag 
hade inte pallat utan den 
här enkla barnatron.

Det fanns också skol-
kamrater som hjälpte Kjell 
och försökte få mobbning-
en att sluta. Han nämner 
flera av dem vid namn i bo-
ken.

Men deras hjälp räckte inte. 
Och Kjell återkommer gång 
på gång till, att det är de 
vuxna som har det största 
ansvaret och som kan stop-
pa mobbning.

– Det finns ingen vuxen 
på skolan som inte är del-
aktig i mobbningen, om de 
har sett det som pågår och 
inte ingripit.

– Lärarna och de vux-
na har så lätt att släta över 
och säga att det är nog inte 
så farligt. Och det är döds-
sticket för ett litet barn. 
Det är det värsta! Du blir så 
utelämnad, när de som har 
uppgiften att se till att det 
är ordning och reda säger 
att det är nog inte så farligt.

Han anser, att om vi får bort 
mobbningen och kan hjälpa 
dem som är mobbade och 
dem som mobbar skulle det 
spara mycket pengar för 
samhället. Men det är inte 
den viktigaste anledningen 
att lösa problemet.

– Motivet är den huma-
nitära biten.

Han anser också att alla 
har ett ansvar men att det 
som krävs är ett modigt, 
öppet, medvetet skolledar-
skap, lett av vuxna som inte 
döljer och förnekar.

– Mobbning är inte ett 
mått på hur bra skolan är. 
Mobbning är ett resultat 
av att barn mår dåligt. Och 
det måste vuxenvärlden ta 
hand om och säga: stopp, 
detta får inte förekomma 
och vi hanterar det helt öp-
pet.

Två dagar före julafton 
kom boken ut. Kjell upp-
levde omedelbart en stark, 
positiv respons från omgiv-
ningen, trots att han inte 
låtit trycka mer än 100 ex-
emplar och bara hunnit ge 
bort ett antal i sin närmas-
te krets.

– Men jag hade inte trott 

att reaktionerna skulle bli 
som de blev. Nu måste jag 
förvalta det här på något 
sätt. Jag skulle vilja använ-
da resultatet till att mobb-
ningen lyfts fram.

I januari var han i Ljusdal 
för att signera sin bok i bok-
handeln. Den är utgiven 
utan något förlag som står 
bakom och Kjell har själv 
gjort allt från skrivandet till 
utformningen.

– Man vet inte vart en så-
dan här process leder men 
det har varit bra för mig att 
skriva och bearbeta – skam-
men över att ha varit mob-
bad och sorgen över att vara 
trafikskadad.

De två orden, skam och 
sorg, får honom att göra en 
sista reflektion:

– Man ska egentligen i 
vårt samhälle vara mer kar-
laktig. Tåla allt och inte visa 
känslor, vilket är skräm-
mande och det är också en 
bit som gör mobbningen 
möjlig.

MALIN GUNNARSSON

0651-58 50 38

malin.gunnarsson@ljp.se

Han skrev av sig 
år av mobbning

– Jag tänkte att jag gör den här boken mycket för min egen skull, för att tömma ur 

mig, säger Kjell Svedman. FOTO: JAN OLSSON

ALLAS LIKA VÄRDE

FAKTA
 ■ Namn: Kjell Svedman.
 ■ Bor: i Ånge sedan 1980, 

fritidshus i Letsbo.
 ■ Aktuell: med boken 

”Mobbad – men änglar 
finns”.

 ■ Familj: gift med Birgitta, 
två vuxna barn, två barn-
barn.

Alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter. Grund-
valen för frihet, rättvisa och fred 
i världen för alla som bekämpar 
intolerans och främlingsfientlig-
het finns i FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter. I dag om ett 
mobbningsoffer.

Jag minns, hur 
man knuff ade, 
sparkade och slog, 
tills jag ramlade för 
ett krokben. Sedan 
sparkade man och 
skrek, ligg på rygg, 
ligg på rygg, för att 
jag inte skulle ligga 
med ansiktet ner 
mot marken. De 
skrek att jag måste 
visa att jag grät, 
annars skulle de 
slå mer. Ju mer jag 
kröp ihop, desto 
mer sparkade man 
mig i magen och 
på sidorna. Jag kan 
ännu i dag, för min 
inre syn, se alla be-
nen som fanns runt 
omkring mig, spar-
kande, trampande, 
och det fanns 
ingen öppning att 
krypa ut och förbi, 
bort från alla dem 
som mobbade. När 
jag tittade upp såg 
jag bara skrikande 
ansikten som stod 
tätt, tätt och en 
mass knutna nävar 
som försökte slå 
där de kom åt. 
Detta hände näs-
tan varje dag, ofta i 
ett hörn på kortsi-
dan av skolan, där 
ingen kunde se vad 
som hände.
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