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loka lvårdare , säkerhetsvak ter  och andra medarbetare i  Sver iges  r iksdag



– Vi vaktar inte dörrar, vi vaktar demokratin, säger Jarmo. 

Jag har pratat med säkerhetsvakter, lokalvårdare och 
andra medarbetare i Riksdagshuset. Jarmo är en av 
säkerhets vakterna. Samtalen har handlat om det speciella 
att arbeta i nära anslutning till makten, hur det känns 
att vårda demokratin. Om speciellt kära platser eller 
moment i arbetet, som är märkvärdiga, och om hur deras 
runda ser ut under en arbetsdag.

– Jag var där!
–	 Rörigt	blir	fint.
– Kammarskydd.
– Nu håller han på att singla ihop.
– Vi torkar alla touchytor varje dag.
– Vi är i vår egen bubbla.
– Jag ser saker som inte andra ser.  Vi är hälsosamt 

paranoida.
–  Det ska fungera för alla.
–  Vi går sist.
–  Den förberedde överlever.
–  Nedprioritera sig själv.
–  Vi ser er, ni ser inte oss.
–  När det inte är som det ska vara måste vi åtgärda det.



–  Jag är riksdagens mamma.
–  Kul att vara bakom kulisserna.
–  Roligare än att vara parkeringsvakt.
–  Att göra vad folk förväntar sig och lite till.
–  Inne i en god cirkel.
–  Jag jobbar ur patientens synvinkel – patienten Sverige.  
–  Vad behövs nu?
–  Hör om man lyssnar.
–  Reality på jobbet.
–  Ibland måste det bli svårt för att det ska bli bättre.
–  Vi är som en diversehandel.
–  Se runt hörnet.
–  Puttrar på.
–  Hur vill du ha det?
–  Jag vet att du är vänlig men du behöver inte vara det 

hela tiden.
–  Nära att böla.
–  Du, min stol är trasig.
–		Hissa	flaggan.
–  Vad ska jag inte titta på?
–  Deeskalera.
–  När jag är i plenisalen tänker jag på att min lägenhet 

är mindre än den stora väven som hänger bakom 
talmannens bord.



–  Allt vi säger är valt.
–  Jag hade först tänkt bli undersköterska.
–  Jag använder mig av min sårbarhet.
–  Minnet av den goda gärningen.
–  Jag är redan i händelsen…som inte har hänt.
–  Bevara det friska friskt.
– Tala sanning.
–  Låst är inte låst.

Rundor är en del av mitt verk Kom som du är!  Den 
innehåller teckningar gjorda av riksdagens säkerhets-
vakter, lokalvårdare och andra medarbetare.  Kartor 
över rundorna de går varje dag för att upprätthålla 
demokratin. De har överlämnat teckningarna till mig och 
jag har överlämnat ett tecknat porträtt till dem, som en 
konstnärlig handling, en visuell kommunikation. Jag ställer 
en fråga och vi svarar tillsammans på den, det blir ett 
samarbete.

Astrid Göransson
Maglaby den 21 april 2022
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Boken är utgiven av Sveriges riksdag år 2022 i samband med demokratins 100-årsjubileum som en 
del av Astrid Göranssons konstverk Kom som du är! 
Det är ett samarbete mellan konstnär Astrid Göransson och medarbetare i Sveriges riksdag. 
Konstverket är beställt av Riksdagsförvaltningen och Statens konstråd.
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