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Saxat	  ur	  Dagens	  Industri,	  DI	  från	  den	  7	  januari	  2015	  
	  
Massivt kritiserad och kaos i hemmalivet, men Alice Bah Kuhnke tycker ändå 
att de gångna tre månaderna har varit de mest fantastiska hon har upplevt i 
sitt liv. (…) 
	  
(…)	  Att	  Alice	  Bah	  Kuhnke	  befunnit	  sig	  i	  en	  massiv	  kritikerstorm	  sedan	  hon	  blev	  utsedd	  till	  
kultur-‐	  och	  demokratiminister	  för	  tre	  månader	  sedan	  är	  inget	  man	  märker	  när	  man	  träffar	  
henne.	  Hon	  är	  på	  strålande	  humör	  de	  två	  dagar	  vi	  tillbringar	  med	  henne	  precis	  innan	  jul.	  När	  
jag	  frågar	  hur	  hon	  har	  upplevt	  hösten	  svarar	  hon:	  
	  
”Det	  har	  varit	  den	  mest	  fantastiska	  och	  mest	  intensiva	  tid	  jag	  har	  upplevt	  i	  mitt	  liv.	  Jag	  skulle	  
inte	  byta	  ut	  det	  mot	  något	  annat.”	  
Alice	  Bah	  Kuhnke	  säger	  att	  hon	  aldrig	  har	  jobbat	  så	  mycket	  som	  hon	  gjort	  de	  senaste	  tre	  
månaderna.	  Men	  inte	  heller	  det	  beklagar	  hon	  sig	  över.	  
	  
”Jag	  har	  alltid	  jobbat	  hårt	  och	  mycket,	  jag	  älskar	  att	  jobba.	  Jag	  har	  alltid	  känt	  mig	  bättre	  som	  
yrkeskvinna	  än	  som	  mamma.	  Jag	  får	  tvinga	  mig	  själv	  att	  gå	  hem	  till	  de	  barn	  jag	  har	  
gjort,	  annars	  skulle	  jag	  kunna	  jobba	  all	  vaken	  tid”,	  säger	  hon.	  
	  
(…)	  Och	  så	  berättar	  hon	  livfullt	  och	  detaljerat	  hur	  det	  gick	  till	  den	  där	  veckan	  i	  höstas.	  Det	  var	  
lördag	  och	  Alice	  Bah	  Kuhnke	  hade	  precis	  checkat	  in	  på	  hotellet	  i	  Soller	  på	  Mallorca	  för	  en	  
efterlängtad	  yoga-‐	  och	  rawfoodkurs.	  Hon	  reste	  ensam,	  utan	  man	  och	  barn,	  och	  skulle	  unna	  sig	  
lyxen	  att	  ta	  en	  tupplur	  mitt	  på	  dagen	  när	  mobilen	  ringde.	  Det	  var	  Gustav	  Fridolin.	  
	  
När	  MP-‐ledaren	  fick	  veta	  att	  Alice	  Bah	  Kuhnke	  var	  utomlands	  bad	  han	  henne	  att	  ta	  sig	  hem	  
med	  första	  bästa	  plan	  ”för	  ett	  möte	  som	  inte	  kunde	  avhandlas	  på	  telefon”.	  En	  frågande	  och	  
motvillig	  Alice	  Bah	  Kuhnke	  lyckades	  få	  tag	  på	  en	  biljett	  samma	  dag	  och	  på	  planet	  hem	  
funderade	  hon	  på	  vad	  mötet	  kunde	  gälla,	  om	  det	  kunde	  vara	  en	  ministerpost:	  
	  
”Men	  jag	  hade	  ju	  följt	  med	  i	  skriverierna	  om	  regeringsbildningen	  och	  tänkte	  att	  MP	  max	  kunde	  
få	  tre	  eller	  fyra	  ministerposter,	  och	  då	  var	  det	  ganska	  givet	  vilka	  namn	  som	  gällde	  och	  att	  jag	  
inte	  kunde	  vara	  ett	  av	  dem.”	  
	  
På	  söndagen	  träffades	  de	  i	  en	  av	  sviterna	  på	  Scandic	  Grand	  Central	  i	  centrala	  Stockholm,	  där	  
Gustav	  Fridolin	  hade	  satt	  upp	  ett	  tillfälligt	  kontor.	  Direkt	  började	  han	  att	  ställa	  en	  massa	  
detaljerade	  frågor	  om	  Myndigheten	  för	  ungdoms-‐	  och	  civilsamhällesfrågor	  (tidigare	  
Ungdomsstyrelsen),	  där	  Alice	  Bah	  Kuhnke	  var	  generaldirektör	  sedan	  ett	  och	  ett	  halvt	  år.	  
	  
”Det	  kändes	  som	  ett	  förhör.	  Jag	  började	  svettas,	  gick	  in	  i	  försvarsställning	  och	  fick	  en	  massa	  
skräckbilder	  att	  något	  allvarligt	  hänt.	  Plötsligt	  förstod	  jag	  vad	  mötet	  gällde:	  de	  vill	  lägga	  ned	  
min	  myndighet!”	  
Men	  så	  var	  det	  ju	  inte.	  
	  
”Gustav	  såg	  helt	  förvånad	  ut,	  och	  sedan	  ställde	  han	  den	  informella	  frågan	  om	  jag	  ville	  bli	  
kultur-‐	  och	  demokratiminister.”	  
	  
Hur	  reagerade	  du?	  ”Jag	  skrek	  ut:	  ’Men	  hur	  många	  statsrådsposter	  fick	  vi	  egentligen?’	  Jag	  blev	  



så	  lycklig	  av	  att	  MP	  fått	  sex	  statsrådsposter,	  det	  betydde	  ju	  att	  vi	  skulle	  få	  mer	  genomslag	  för	  
vår	  politik.	  Sedan	  undrade	  jag	  när	  jag	  måste	  bestämma	  mig	  och	  då	  sa	  Gustav	  att	  han	  behövde	  
ett	  svar	  innan	  jag	  lämnade	  rummet.	  Då	  kände	  jag	  att	  okej,	  det	  är	  nu	  det	  sker,	  nu	  ska	  jag	  lämna	  
läktaren	  och	  göra	  politik.”	  
	  
Ringde	  du	  inte	  din	  man	  innan?	  
	  ”Nej,	  faktiskt	  inte.	  Men	  jag	  gjorde	  det	  direkt	  efteråt	  så	  klart.”	  
	  
Blev	  han	  glad?	  	  
”Nej,	  det	  blev	  han	  ju	  inte.	  Det	  var	  mer	  ’jaha,	  jag	  har	  ju	  vetat	  att	  den	  här	  dagen	  skulle	  komma’.”	  
	  
(…)	  Ni	  har	  tre	  barn,	  hur	  funkar	  det	  när	  båda	  är	  borta	  så	  mycket	  i	  jobbet?	  
	  ”Det	  funkar	  inte	  alls.	  Jag	  skickade	  ett	  sms	  till	  honom	  i	  går	  och	  frågade	  om	  han	  kunde	  hämta	  
barnen,	  då	  svarade	  han	  att	  han	  var	  på	  Paris	  flygplats.	  I	  dag	  vet	  jag	  faktiskt	  inte	  ens	  var	  han	  är,	  
han	  är	  och	  provfilmar	  någonstans	  i	  Europa.”	  
	  
Så	  vem	  hämtar	  barnen?	  
	  ”Vi	  håller	  precis	  på	  att	  hitta	  en	  barnpojke	  eller	  barnflicka	  som	  kan	  flytta	  in	  hos	  oss	  för	  att	  få	  
ordning	  på	  vårt	  liv.	  Under	  tiden	  har	  vi	  en	  underbar	  tjej	  som	  heter	  Ida	  som	  hjälper	  oss	  med	  att	  
hämta	  barn,	  laga	  mat,	  göra	  läxor,	  lägga.”	  
	  
Turist	  är	  Sveriges	  Oscarsbidrag	  och	  anses	  ha	  goda	  chanser	  att	  bli	  en	  av	  de	  fem	  filmer	  som	  
nomineras	  för	  en	  Oscar	  för	  bästa	  utländska	  film,	  vilket	  i	  så	  fall	  skulle	  innebära	  ännu	  mer	  
promotionresor	  för	  hennes	  man	  de	  närmaste	  månaderna.	  Men	  det	  är	  inget	  hon	  oroar	  sig	  över.	  
	  
”En	  Oscarsnominering	  kommer	  inte	  att	  få	  bägaren	  att	  rinna	  över,	  för	  bägaren	  är	  redan	  
överfull!”	  
	  
Tror	  på	  storfamilj	  	  
Alice	  Bah	  Kuhnke	  säger	  att	  hon	  ”självklart	  är	  feminist”,	  att	  paret	  haft	  som	  ambition	  att	  dela	  
lika	  på	  föräldraledigheten	  under	  småbarnsåren,	  men	  att	  ”min	  man	  antagligen	  har	  tagit	  ut	  fler	  
dagar	  om	  man	  slår	  ihop	  det”.	  
	  
”Fast	  egentligen	  vill	  jag	  inte	  prata	  om	  det	  där.	  Det	  är	  typiskt	  sådana	  frågor	  som	  bara	  kvinnor	  i	  
karriären	  får.	  Jag	  bestämde	  mig	  för	  länge	  sedan	  att	  inte	  ha	  dåligt	  samvete	  för	  att	  jag	  inte	  
hinner	  vara	  så	  mycket	  med	  mina	  barn.	  Barnen	  har	  det	  bra,	  de	  har	  en	  pappa	  och	  många	  
andra	  som	  bryr	  sig	  om	  dem	  också.	  Jag	  tycker	  att	  kärnfamiljen	  som	  koncept	  är	  ganska	  
ohållbart	  med	  tanke	  på	  det	  sätt	  vi	  lever	  i	  vårt	  tidevarv.	  Jag	  tror	  på	  storfamiljen	  och	  mer	  
kollektiva	  levnadsformer	  för	  att	  få	  ihop	  allt.”	  
	  
Sedan	  berättar	  hon	  att	  det	  viktigaste	  och	  längsta	  samtalet	  hon	  hade	  efter	  att	  hon	  tackat	  ja	  till	  
ministerposten	  var	  med	  sin	  10-‐åriga	  dotter.	  
”Jag	  berättade	  om	  jobbet,	  att	  jag	  behövde	  göra	  det	  här	  nu	  för	  att	  göra	  världen	  bättre,	  och	  sa	  att	  
det	  skulle	  innebära	  att	  hon	  inte	  skulle	  se	  så	  mycket	  av	  sin	  mamma	  de	  kommande	  fyra	  åren.”	  
	  
Vad	  svarade	  hon	  då?	  
	  ”Hon	  har	  varit	  med	  mig	  i	  jobbet	  i	  en	  mängd	  sammanhang	  genom	  åren	  och	  vi	  är	  ganska	  lika,	  så	  
hon	  förstår.	  Hon	  sa	  bara:	  ’det	  är	  lugnt	  mamma’.”	  
	  
Av:	  Henrik	  Huldschiner,	  DI	  
	  
Fakta:	  	  
	  
ALICE	  BAH	  KUHNKE	  
Ålder:	  43	  år.	  Familj:	  Maken	  Johannes	  Bah	  Kuhnke	  och	  tre	  döttrar,	  3,	  7	  och	  10	  år.	  Bor:	  Villa	  i	  Nacka	  i	  Stockholm.	  
Tjänar:	  Statsrådslön	  på	  124	  000	  kronor	  i	  månaden,	  motsvarande	  en	  årslön	  på	  1,5	  Mkr.	  


