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FNs deklaration om de
mänskliga rättigheterna
Innehåller en inledning och 30 artiklar.

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i
värde och rättigheter. De är utrustade med
förnuft och samvete och böra handla gentemot
varandra i en anda av broderskap.
Artikel 2. Envar är berättigad till alla de fri-och
rättigheter, som uttalas i denna förklaring,
utan åtskillnad av något slag, såsom ras,
hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller
annan uppfattning, nationellt eller socialt
ursprung, egendom, börd eller ställning i
övrigt....
Artikel 3. Envar har rätt till liv, frihet och
personlig säkerhet .
Artikel 4. Ingen må hållas i slaveri eller
träldom; slaveri och slavhandel i alla dess
former äro förbjudna.
Artikel 5. Ingen må utsättas för tortyr eller
grym, omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning...…
Artikel 6. Envar har rätt att allestädes erkännas
som person i lagens mening.
Artikel 7. Alla äro lika inför lagen och äro utan
åtskillnad berättigade till lika skydd från
lagens sida…
Artikel 8. Envar har rätt till verksam hjälp från
sitt lands behöriga domstolar…
Artikel 9. Ingen må godtyckligt anhållas,
fängslas eller landsförvisas.

Artikel 10. Envar är under full likställdhet
berättigad till rättvis och offentlig rannsakning
inför oavhängig och opartisk domstol vid
fastställandet av såväl hans rättigheter och
skyldigheter som varje anklagelse mot honom för
brott.
Artikel 11. 1.Envar som blivit anklagad för
straffbar gärning, har rätt att betraktas som
oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen
fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han
åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.
2.Ingen må dömas för handling eller
underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess
begående icke var straffbar...
Artikel 12. Ingen må utsättas för godtyckliga
ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller
korrespondens, ej heller angrepp på heder och
anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot
sådana ingripanden eller angrepp.
Artikel 13. 1.Envar har rätt att inom varje stats
gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort.
2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet
sitt eget, och att återvända till sitt land.
Artikel 14. 1 Envar har rätt att i andra länder söka
och åtnjuta fristad från förföljelse. 2.Denna rätt
må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt
grundade på icke-politiska brott eller på
handlingar, som strida mot FNs ändamål och
grundsatser.
Artikel 15. 1.Envar har rätt till en nationalitet.
2.Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet
eller förmenas rätten att ändra nationalitet.
Artikel 16.1.Fullvuxna män och kvinnor har rätt
att utan någon inskränkning på grund av sin ras,
nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda
familj. De äga lika rättigheter vid giftermål, under
äktenskap och vid äktenskaps upplösning.

2.Äktenskap må ingås endast med de blivande
makarnas fria och fullständiga samtycke.
3.Familjen är den naturliga och grundläggande
enheten i samhället och äger rätt till skydd från
samhället och staten.
Artikel 17. 1.Envar har rätt att äga egendom såväl
ensam som i förening med andra. 2.Ingen må
godtyckligt berövas sin egendom.
Artikel 18. Envar har rätt till tankefrihet,
samvetsfrihet och religionsfrihet....
Artikel 19. Envar har rätt till åsiktsfrihet och
yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för
envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet
att söka, mottaga och sprida upplysningar och
tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan
hänsyn till gränser...
Artikel 20. Envar har rätt till frihet ifråga om
fredliga möten och sammanslutningar.
Artikel 21. 1.Envar har rätt att taga del i sitt lands
styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.2.
Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i
sitt land. 3.Folkets vilja skall utgöra grundvalen
för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall
uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka
skola äga rum med tillämpning av allmän och lika
rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria
röstningsförfaranden.
Artikel 22. Envar äger i sin egenskap av
samhällmedlem rätt till social trygghet och är
berättigad att till de ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter, som äro oundgängliga för
hans värdighet och för fri utveckling av hans
personlighet, förverkligas genom nationella
åtgärder och mellanfolkligt samarbete med
hänsyn tagen till varje stats organisation och
resurser.

Artikel 23. 1.Envar har rätt till arbete, till fritt
val av sysselsättning, till rättvisa och
tillfredsställande arbetsförhållanden och till
skydd mot arbetslöshet. 2.Envar har utan
åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete.
3.Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och
tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar
honom själv och hans familj en
människovärdig tillvaro och som, där så är
nödvändigt, kompletteras med andra medel för
socialt skydd. 4.Envar har rätt att bilda och
ansluta sig till fackföreningar till skydd för
sina intressen.
Artikel 24. Envar har rätt till vila och fritid,
innefattande rimlig begränsning av arbetstiden
och regelbunden semester med bibehållen lön
Artikel 25. 1.Envar har rätt till en
levnadsstandard, som är tillräcklig för hans
egen och hans familjs hälsa och
välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder,
hälsovård och nödvändiga sociala förmåner,
vidare rätt till trygghet i händelse av
arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död,
ålderdom eller annan förlust av försörjning
under omständigheter, över vilka han inte
kunnat råda. 2.Mödrar och barn äro
berättigade till särskild omvårdnad och hjälp.
Alla barn, vare sig födda inom eller utom
äktenskap, skola åtnjuta samma sociala
skydd.
Artikel 26. 1.Envar har rätt till undervisning.
Undervisningen skall vara kostnadsfri,
åtminstone på de elementära och
grundläggande stadierna. Den elementära
undervisningen skall vara obligatorisk.
Yrkesundervisning och och teknisk
undervisning skall vara allmänt tillgänglig.
Den högre undervisningen skall stå öppen i
lika mån för alla på grundval av deras
duglighet.2. Undervisningen skall syfta till

personlighetens fulla utveckling och till att stärka
respekten för människans grundläggande fri- och
rättigheter. Undervisningen skall främja
förståelse, tolerans och vänskap mellan alla
nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt
befordra Förenta Nationernas verksamhet för
fredans bevarande. 3.Rätten att välja den
undervisning, som skall ges åt barnen ,
tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.
Artikel 27. 1.Envar har rätt att fritt taga del i
samhällets kulturella liv, att njuta av konsten
samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg
och dess förmåner. 2.Envar har rätt till skydd för
de moraliska och materiella intressen som
härröra från varje vetenskapligt, litterärt eller
konstnärligt verk till vilket han är upphovsman.
Artikel 28. Envar har rätt till en social och
internationell ordning, i vilken de fri-och
rättigheter, som uttalas i denna förklaring, till
fullo kunna förverkligas.
Artikel 29. 1.Envar har plikter mot samhället, i
vilket den fria och fullständiga utvecklingen av
hans personlighet ensamt är möjligt. 2.Vid
utövandet av sina fri-och rättigheter må envar
underkastas endast sådana inskränkningar, som
blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga
tillbörlig hänsyn till respekt för andras fri-och
rättigheter samt för att tillgodose det
demokratiska samhällets rättmätiga krav på
moral, allmän ordning och allmän välfärd.
3.Dessa fri-och rättigheter må i intet fall utövas i
strid med Förenta Nationernas ändamål och
grundsatser.
Artikel 30. Intet i denna förklaring må tolkas
såsom innebärande rättighet för någon stat,
grupp eller person att ägna sig åt verksamhet
eller utföra handling, som syftar till att
omintetgöra någon av häri uttalade fri-och
rättigheter.

Riodeklarationen.

Riodeklarationen innehåller 27 principer som
inleds med följande ingress:
”Förenta Nationernas konferens om miljö och
utveckling
som möttes i Rio de Janeiro juni 1992
som bekräftar Deklarationen från Förenta
Nationernas konferens om den mänskliga miljön
antagen i Stockholm den 16 juni 1972 och som
eftersträvar att bygga vidare på den.
med målet att etablera en ny och rättvis
gemenskap genom att skapa nya
samarbetsformer mellan stater, samhällets
viktigaste sektorer och mellan folk..
som verkar för internationella överenskommelser
som respekterar allas intressen och
som skyddar okränkbarheten hos det globala
utvecklings- och miljösystemet.
som erkänner jordens, vårt hem, odelbarhet och
ömsesidiga beroende.”

Deklarationens 27 principer här sorterade under
fyra rubriker.

Grundläggande mål och principer.
1. Människan står i centrum. Hon har rätt till ett
hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen.
5. Alla stater och folk måste samarbeta för att
minska skillnaderna i levnadsvillkoren och utrota
fattigdomen.

6. Utvecklingsländernas behov måste ges
prioritet. Internationella åtgärder bör beakta
alla länders behov.

bemästra gränsöverskridande eller globala
miljöproblem bör grundas på internationella
överenskommelser.

8. För att uppnå högre livskvalitet för alla
människor bör staterna begränsa och
undanröja ohållbara produktions- och
konsumtionsmönster och främja en lämplig
befolkningspolitik.

7. Staterna ska samarbeta i globalt samförstånd
för att bevara, skydda och återställa hälsa hos
jordens ekosystem. De utvecklade länderna, med
stora teknologiska och finansiella resurser,
erkänner sitt ansvar i de internationella
strävandena.

22. Urbefolkningar och deras samhällen har en
viktig roll i utvecklingen. Staterna bör erkänna
och stödja deras identitet, kultur och
intressen.
3. Utvecklingen måste ske så, att den rättvist
tillgodoser nuvarande och kommande
generationer.
25.Fred, utveckling och miljöskydd är
beroende av varandra och odelbara.
4. Skyddet av miljön måste vara en integrerad
del av utvecklingsprocesserna.
23. Miljö och naturresurser som tillhör folk
som lever under förtryck, dominans och
ockupation ska skyddas.
24. Krig är destruktivt. Staterna måste
respektera och utveckla folkrättens regler till
skydd för miljön.

Ekonomiskt system för tillväxt och utveckling
i alla länder.
12. Staterna bör samarbeta för att främja ett
öppet internationellt ekonomiskt system som
kan bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar
utveckling i alla länder. Handelspolitiska
åtgärder får inte medföra godtycklig eller
otillbörlig begränsning av den internationella
handeln. Miljöåtgärder som syftar till att

Kunskaper, deltagande, planeringsprinciper.
9. Staterna bör samarbeta för att stärka
kompetens, vilket kan ske genom utbyte och
spridning av kunnande.
10. Varje individ ska lätt ha tillgång till
information och ges möjlighet delta i
beslutsprocesserna. Effektiva procedurer för
upprättelse och gottgörelse ska erbjudas.
20. Kvinnornas medverkan är av största
betydelse.
21. Ungdomarna ska mobiliseras för att skapa ett
globalt kamratskap i syfte att säkra en bättre
framtid för alla.
15. I syfte att skydda miljön ska
försiktighetsprincipen tillämpas så långt möjligt.
Avsaknad av vetenskaplig bevisning får inte
användas som ursäkt för att skjuta upp
kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra
miljöförstöring.

Staternas samarbete och lagar.
27. Stater och folk ska samarbeta i förtroende och
i en anda av delaktighet för att uppfylla
principerna i deklarationen och för att utveckla
folkrättens regler vad avser en hållbar utveckling.
26. Staterna ska lösa sin miljötvister fredligt i
enlighet med FNs stadga.
13. Staterna ska utveckla sina lagar vad avser
ansvar och ersättning till offer för föroreningar
och andra miljöskador.
11. Staterna ska anta effektiva miljölagar.
Miljönormer, mål och prioriteringar ska spegla de
miljö och utvecklingssammanhang där de ska
tillämpas.
2. Staterna har rätt utnyttja sina naturtillgångar,
men så att inte skador uppstår utom det egna
landet.
14. Staterna bör samarbeta effektivt för att
motverka att skador på miljöer och människors
hälsa inte överförs till andra stater.
18. Staterna ska omedelbart underrätta andra
stater om naturkatastrofer och andra
nödsituationer. Det internationella samfundet ska
göra sitt yttersta för att bistå drabbade stater.
19. Staterna ska i god tid underrätta andra stater
som kan komma att drabbas av betydande
gränsöverskridande verksamheter med effekter
på miljöerna.

17. Miljökonsekvensutredningar ska användas för
verksamheter som kan antas ha betydande
skadlig inverkan på miljön.
16. Förorenare ska i princip bära kostnaderna för
föroreningar. Ekonomiska styrmedel bör främjas,
men så att det inte medför störningar i
Den internationella handeln och investeringarna.

FN:s Konvention om barnets
rättigheter.
Kort referat se:
http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr7951.html

Rio-deklarationen om miljö
och utveckling. Agenda 21.
Agenda 21 är Riokonferensens handlingsprogram inför nästa århundrade.

Agenda 21 innehåller 40 kapitel:
Kap. 1 Förord. I kapitel 1 anges:
”1.1 Människan står vid ett vägskäl i historien. Vi står inför möjligheten av en bestående
ojämlikhet mellan och inom nationer, ökad
fattigdom, hunger, ohälsa och analfabetism
och fortsatt förstöring av de ekosystem som vi
är beroende av för vår välfärd.
En integrering av miljö- och utvecklingsfrågor och ett större engagemang i dessa
frågor kommer emellertid att leda till att
människors basbehov tillgodoses, till en
förbättrad levnadsstandard för alla, bättre
skydd av och hushållning med ekosystemen
och en tryggare, lyckligare framtid. Ingen
nation kan uppnå detta på egen hand, men
tillsammans kan vi det, i ett globalt samarbete
syftande till en hållbar utveckling.”
”1.3 I Agenda 21 (konferensens handlingsprogram inför nästa århundrade) presenteras
åtgärder för att lösa dagens allvarliga
problem, men dess syfte är också att
förbereda världen för det kommande århundradets utmaningar. Agenda 21 ger uttryck för
en global enighet om och ett politiskt engagemang på högsta nivå i samarbete i fråga om ut
veckling och miljö. Ansvaret för ett
framgångsrikt genomförande av programmet
ligger främst hos världens regeringar.
Strategier, planer, politik och processer på
nationell nivå är avgörande för att detta skall
uppnås. Det internationella samarbetet bör
understödja och komplettera sådana nationella insatser. I detta sammanhang intar FNsystemet en nyckelroll. Andra internationella,

regionala och subregionala organisationer
uppmanas också att bidra till dessa ansträngningar. Ett brett deltagande från allmänhetens
sida och ett aktivt engagemang från ickestatliga
organisationer och andra grupper bör också
uppmuntras.”
Avsnitt I: Sociala och ekonomiska dimensioner
Kap. 2 Internationellt samarbete för att påskynda
en hållbar utveckling i utvecklingsländer och
därmed förknippad nationella politik
Kap. 3 Fattigdomsbekämpning
Kap. 4 Förändring av konsumtionsmönster
Kap. 5 Demografisk dynamik och hållbar
utveckling
Kap. 6 Skydda och främja människors hälsa
Kap. 7 Att främja en hållbar utveckling av boende
och bebyggelse
Kap. 8 Att integrera miljö o utveckling i
beslutsfattandet.
Avsnitt II: Att bevara och förvalta resurser för
utveckling
Kap. 9 Skydd av atmosfären
Kap.10 En integrerad syn på planering och
hushållning av markresurser
Kap.11 Åtgärder mot avskogning
Kap.12 Hantering av känsliga ekosystem:
Bekämpning av ökenspridning och torka
Kap.13 Hantering av känsliga ekosystem: Hållbar
utveckling av bergsområden
Kap.14 Att främja ett hållbart jordbruk och en
hållbar landsbygdsutveckling
Kap.15 Bevarande av den biologiska mångfalden
Kap.16 Miljöanpassad hantering av bioteknik
Kap.17 Skydd av oceaner, alla slags hav, inkl.
slutna och halvslutna hav och kustområden,
samt skydd, ra tionell användning och utveckling
av deras levande tillgångar
Kap.18 Skydd av kvalitet och tillgång på färskvattenresurser: Integrerade strategier för utveckling,
styrning och användning av vattenresurserna
Kap.19 Miljöanpassad hantering av giftiga kemi-

kalier och åtgärder mot den olagliga internationella handeln med giftiga och farliga produkter
Kap.20 Miljöanpassad hantering av miljöfarligt
avfall och åtgärder mot den olagliga internationella handeln med miljöfarligt avfall
Kap.21 Miljöanpassad hantering av fast avfall och
avloppsvatten
Kap.22 Säker och miljöanpassad hantering av
radioaktivt avfall
Avsnitt III. Att stärka viktiga samhällsgruppers
roll
Kap.23 Förord till avsnitt III
Kap.24 Globala åtgärder för kvinnor med sikte på
en håll bar och rättvis utveckling
Kap.25 Barn och ungdomars roll för hållbar
utveckling
Kap.26 Att erkänna och stärka ursprungsbefolkningars och deras samhällens roll
Kap.27 Att stärka de icke-statliga organisationernas roll: Samarbetspartners för en hållbar
utveckling
Kap.28 Lokal myndigheters initiativ till stöd för
Agenda 21
Kap.29 Att stärka arbetstagarnas och deras
fackföreningars roll
Kap.30 Att stärka näringslivets roll
Kap.31 Teknik- och vetenskapssamhället
Kap.32 Att stärka jordbrukarnas roll
Avsnitt IV: Medel för genomförande
Kap. 33 Finansiella resurser och mekanismer
Kap.34 Överföring av miljöanpassad teknologi,
samarbete och kapacitetsuppbyggnad
Kap.35 Forskning för en hållbar utveckling
Kap.36 Att främja utbildning och höja det
allmänna med vetandet
Kap.37 Nationella mekanismer och internationellt
samarbete för kapacitetsutbyggnad
Kap.38 En internationell institutionell ordning
Kap.39 Internationella rättsliga instrument o
mekanismer
Kap.40 Information för beslutsfattande.

Omvärldsanalys
Alla mänskliga verksamheter
kan finnas i följande lista som
innehåller verksamheter
motsvarande de kortfattade
beteckningarna. En person eller
ett företag på ett ställe har alla
andra verksamheter som
omvärld.
Orange övre delen = filosofiska,
psykologiska och religiösa
verksamheter samt politiska
vetenskaper och politiska
verksamheter,
Grönt = naturvetenskap och
teknologiska / ekonomiska
verksamheter,
Orange nedre delen = kulturella
verksamheter.
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10 Samhällets samlade kunskaper och övergripande värderingar. Arkiv. Bibliotek. Filosofi- idé- och lärdomshistoria.
11-19 Individens inre verklighet.Kunskaper. Erfarenheter. Framtidsvisioner. Känslor. Värderingar. Ideologi.Psyke. Logik. Moral.
2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
31 Statistik Demografi. 32 Statssystem Demokrati Val Folkomröstning. 33 Nationalekonomi Internationell ekonomi.
34 Lagar Förordningar Traktat Konventioner Juridik.
35 Demokratiska församlingar. 351 Rikdagen. 352 Kommuner. 353 Regeringen. 354 EU, FN o d. 36-39 Politiska krav
4 Sambandsforskning.
50 Allmän naturkunskap. 51 Matematik. 52 Astronomi Rymdforskning. 53 Fysik. 54 Kemi. 55 Geologi Klimat.
56 Paleontologi Arkeologi. 57 Biologi Mikrobiologi Ekologi Naturgeografi Utvecklingslära. 58 Botanik. 59 Zoologi.
61 Hälso- och sjukvård Räddningstjänst Veterinärverksamhet Djurförsök.
62 Ingenjörsvetenskap : Maskiner El Elektronik Apparater Gruvor Militärt Byggnader Väg o vatten Hygien Transportmedel
63 Biologisk produktion Jordbruk Skogsbruk Trädgård Djurhållning Jakt Fiske
64 Hushåll. 641-642 Matlagning. Servering. 643 Boende. 644 Energi- o hygienförsörjning. 645 Utrustning. 646 Personlig hygien
647 Hushållsekonomi Fastighetsförvaltning. 648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård Hemvård i allmänhet.
651 Kontorsverksamheter Datoranvändning.

6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 6525-629 Militära verksamheter.

653 Handel. 654 Telekommunikationer Internet. 655 Förlag Informationsspridning. 656.Transporter Resebyrå Lagring.
657 Penningverksamheter Finans Försäkring Skatter. 658 Företagsekonomi Arbetskraft Arbetsförmedling Arbetarskydd.
659 Marknadsföring Reklam. 66-68 Tillverkning av varor. 69 Tillverkning – byggande av byggnader och anläggningar.
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70 Allmänt om konst o kultur. 71 Planering av fysiska miljöer. 72 Formgivning av byggnader o anläggningar Arkitektur
73 Skulptur Museer Utställningar. 74 Konsthantverk Formgivning av bruksföremål Industridesign Inredning.
75-77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt Teckenkonst. 77 Foto. 78 Musik.
3

7911-7913 Seder o bruk Etnologi Etnografi Mode Livscykeln Familjebildning Takt Kvinnorörelser Folktro Folkminnen.
7914-7919 Film Radio TV o d Offentliga fester o d. 792 Teater Opera Konserter Revyer Konstdans.
793 Sällskapsnöjen Sällskapsdans Lek Hobby Fritid. 794 Skicklighets- o turspel Lotteri Tips.
7951 Sociologi Socialvård Socialtjänst. 7952-7956 Sociala miljöer i olika fysiska miljöer Polis Kriminalvård o d Integration.
7957 Undervisning Forskning Dagis. 7958 Sociala miljöer i boendet. 7959 Sociala miljöer o verksamheter i grupper o d.
796-799 Sport Idrott o d Motion.

5+6

7+8+9
4 = bakgrunden med pilarna.
Påverkan enligt pilarna sker
direkt eller indirekt. Se vidare:
http://w1.861.telia.com/~u86105430

80 Språk. 801 Allmänt. 802 Engelska. 803 Germanska Tyska Svenska mm 804 Franska o d. 805 Italienska o d.
806 Spanska Portugisiska o d. 807 Latin Grekiska. 808 Slaviska o baltiska. 809 Orientaliska o övriga språk.
81 Litteraturvetenskap. 82-89 Skönlitteratur.
90 Tidningar Tidskrifter Journalistik. 91 Allmän geografi Reseskildring Lokalhistoria. 92 Biografi Släkthistoria Memoarer.
93-99 Allmän historia. 93 Världshistoria Forntidshistoria. 94-99 Medeltid o nyare tid. 94 Allmänt o Europa. 95 Asien.
96 Afrika. 97 Nord- o Mellanamerika. 98 Sydamerika. 99 Oceanien Polarområdena Rymden.

Samhällsplanering.

När man ser ut över världen finner
man lätt på både nära och långt håll
kriser och elände som leder till
olycka för många.
Människorna försöker alltid lösa
sina problem, med deras olika grader av komplexitet, olika rumsliga
dimensioner (lokala - nationella globala), olika tidsperspektiv
(kortsiktiga - långsiktiga), mer eller
mindre välinformerade om verkligheten som omger dem. Ofta med
oförändrade förhållanden som
resultat och inte sällan till det
sämre.

Människornas levnadsvillkor

Människorna påverkar

beror av fyra föränderbara faktorer :

genom verksamheter i fyra olika roller i livet:

o Individens kroppsliga förhållanden, dvs
individens kroppsliga status och personliga
hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
o Individens psykiska förhållanden, dvs individens
olika psykiska tillstånd och aktiviteter,
individens inre verklighet.
o Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De
fysiska miljöerna gäller det fysiska i
omgivningarna. De fysiska miljöerna kan gälla:
- De fysiska miljöerna som estetiska objekt med
kulturella värden och funktioner.
- De fysiska miljöerna som materiella objekt med
ekonomiska värden och teknologiska funktioner.
o Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs
människornas psykiska samspel, de sociala
miljöerna.

A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de
fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och
innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.

Klassifikationssystemet.

Förändringsprocesserna

Det uppgjorda klassifikationssystemet är i första
hand ett system för klassifikation av mänskliga
verksamheter, och är uppgjort med tanke på att
utvecklingen i världen huvudsakligen beror av
dessa verksamheter. Systemet har följande
avdelningar på högsta nivån:

i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas
verksamheter :

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4. Sambandsforskningsverksamheter.
Infostruktur.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar.
Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.

Handlingar för kroppen (ekonomiskateknologiska handlingar ) (5-6).

Individernas viljor. (1)
Kollektiva viljor. (Politik) (3).

Handlingar för psyket
(informationshandlingar- kulturella
handlingar) (7-9).
Verksamheterna påverkar varandra i en
påverkanskedja utan slut.
Se vidare: Sven Wimnell
http://w1.861.telia.com/~u86105430

A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror
av de fyra ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma
förvärvslivssystemen och göra arbetet med hänsyn till
egna egoistiska krav.
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att
få uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.

Individer och samhällen planerar
framtiden.
Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra planeringsmoment som kan redovisas på många
olika sätt alltefter omständigheterna i varje planeringsfall :
Hur var det ?
Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Hur är det ?
Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
Hur kan det bli ?
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Hur bör det bli ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?
Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga
verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på
individernas levnadsvillkor, som ges av
psykiska och kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och sociala miljöer.

Individens möjligheter att
förbättra för sig.
Att påverka och förändra
individer och miljöer.
En människa kan förbättra de egna
levnadsvillkoren genom att på lämpligt sätt
påverka sina fysiska och sociala miljöer, sina
kroppsliga förhållanden och psyket.
Vill individen påverka sin fysiska miljö
med den egna kroppen så att miljön ändrar sig
väsentligt är möjligheterna mycket små och i
stort sett försumbara, det individen kan
påverka är mest bara ett litet område runt sig
själv, ungefär lika med bostaden och den egna
arbetsplatsen. Påverkan på de de större
fysiska miljöerna måste huvudsakligen ske
med andras hjälp.
Man kan tvinga andra med våld, fysisk
påverkan, genom piskslag etc, eller övertyga
dem och få dem att själva vilja utföra det som
man önskar, psykisk påverkan.
Mellan ytterlighetsformerna av fysisk och
psykisk påverkan finns mellanformer där man
reglerar resurstillförseln till dem man önskar
påverka så att vederbörande förmås vilja det
man önskar. Man kan påverka genom att
påföra eller undandra något gott eller ont som
genast eller på sikt medför förändringar.
Eftersom våldslinjen grovt sett inte
accepteras återstår de andra möjligheterna.
Reglering av resurser som påverkar de fysiska
miljöerna direkt eller indirekt sker
huvudsakligen kollektivt genom
större och mindre grupper i de sociala
samhällena, vilka förfogar över reglersystem
av olika slag, t ex lagar och regler om
penningströmmar.

Individen har en teoretisk möjlighet att påverka
andra individer var och en för sig med psykiska
medel så att de formar de fysiska miljöerna efter
individens önskemål oberoende av reglersystemen, men det finns många som då ska övertygas
och möjligheterna att lyckas bra är små.
Vill individen påverka den fysiska miljön är
han huvudsakligen hänvisad till att gå vägen över
de sociala samhällena och påverka dem så att de
påverkar reglersystemen som påverkar de fysiska
miljöerna.
Vill individen påverka sin sociala miljö
finns som förut möjligheterna att direkt övertyga
individerna i den en i taget. Det är en svår uppgift.
Ett annat sätt är att påverka reglersystemen som
påverkar individerna i de sociala miljöerna.
Vill individen påverka sin kropp
kan det ske genom förståndig personlig vård och
träning, lämplig föda, personliga hjälpmedel etc,
för vilket krävs pengar, läkarvård av andra o d. I
ett modernt samhälle kräver detta i hög grad
medverkan från de sociala samhällena.
Eftersam kroppen påverkas av den fysiska
miljön kan kroppspåverkan också ske genom
förändring av den fysiska miljön eller genom
förflyttning till bättre fysisk miljö. Möjligheterna
att påverka den fysiska miljön har nyss berörts.
Kroppen kan också påverkas av det egna psyket.
Vill individen påverka sitt eget psyke
kan detta ske genom påverkan på kroppen som i
sin tur påverkar psyket och genom påverkan på
de fysiska och de sociala miljöerna som i sin tur
påverkarpsyket. Man kan flytta till bättre fysisk
och social miljö.
Viktigast är kanske ändå möjligheten att
förändra psyket genom att själv tänka och lära
sig på olika sätt. Möjligheterna för individen att
direkt påverka sitt eget psyke är i hög grad
beroende av medverkan från de sociala
samhällena.

Individens problem med att påverka sina fysiska
och sociala miljöer, sin kropp och sitt psyke
leder till slut till problemet att påverka de sociala
samhällena, och då finns möjligheterna att
övertyga samhällsindividerna en i taget eller att
påverka de sociala samhällenas reglersystem.
Det förefaller vara en hopplös uppgift att direkt
påverka alla andra så att de gör som man vill - om
man vet vad man vill. Kvar blir det stora
problemet att påverka de sociala samhällenas
reglersystem.
För att kunna göra det måste man veta vilka de
är. Kunskaper om reglersystemen är en
förutsättning för individens möjligheter att
väsentligen förbättra för sig.
De nämnda möjligheterna till påverkan
illustreras i följande schema:

Individens

Individens

kropp

Fysiska miljö

Individens Inre
reglersystem

De sociala
samhällenas
reglersystem

Individens

Individens

psyke

Sociala miljö

De sociala samhällenas reglersystem, det är
politiken, där man kan börja med krav i 36-39.

Rådande och väntade
bristsituationer och
konfliktrisker medför krav
om mer och bättre
planeringar.

Befolkningsökning och brister i fråga om
olika saker, bl a livsmedel, råvaror och energi,
gör att världens problem kan tänkas bli större
och större. Bristsituationer och ojämna
fördelningar av tillgångar brukar resultera i
strider om de knappa tillgångarna. Stora
brister ger stora strider och små brister
mindre strider eller konflikter.
Tillgångarna i fråga om sådant som
livsmedel, råvaror och energi förändras inte
plötsligt i stora steg utan vartefter i mindre
steg. Striderna och konflikterna om
tillgångarna kan då tänkas förändra sig också
de i små steg. Det är risk att människorna
vartefter vänjer sig vid brister och strider, även
om det sker motvilligt, men till slut hamnar i
en situation där de inte tål mer och det hela
plötsligt kollapsar.
Det är inte bara fundamentala saker som
livsmedel, råvaror och energi som kan orsaka
konflikter utan även allt annat. I Sverige har på
1990-talet uppstått problem med fördelningar
på grund av arbetslöshet och underskott i
statens budget, och man kan se hur de
svagare grupperna får inskränka sig till
levnadsnivåer under det rimliga.
För att utröna riskerna och för att få kontroll
över utvecklingen behöver man tänka igenom
vad som kan hända i framtiden och man
behöver göra klart vad man helst vill ha. Detta
tankearbete bör ske i medvetna planeringar.

Planeringarnas tidshorisonter bör anpassas efter
de farhågor och drömmar man har
beträffande olika tidpunkter i framtiden och efter
beslutens räckvidder. Det kan bli nog så svårt om
20 år men ännu värre tiden därefter, om 50 år och
100 år. Världsbefolkningen har ökat från 2
miljarder på 1930-talet till 4 miljarder på 1970-talet
6 miljarder på 1990-talet och ökningen därefter lär
fortsätta i hög takt. Ju fler människorna blir
desto flera ska dela på de tillgängliga materiella
resurserna, som i en del fall samtidigt kan antas
minska.
Situationen ställer krav om att man tänker
igenom hur fördelningen av resurserna bör ske
på individer och grupper av individer och på
miljöer de vistas i. De teknologiska möjligheterna
att med våld strida om tillgångarna är förfärande
stora. Mer av krig och terrorism skymtar i fjärran
om fördelningarna blir för skeva. De som har
någon fantasi kan föreställa sig hur
mänskligheten av oskicklighet styr in sig i en
framtid med överbefolkning, knapphet på
tillgångar, upptrappade konflikter, svåra
motsättningar, terrorhandlingar, inbördeskrig,
småkrig och i värsta fall storkrig.
Därför behöver planeringsverksamheterna
förbättras. Planeringarna bör bli mer omfattande
och mer långsiktiga. Förenta Nationerna kan
förmodligen inte driva en tillräckligt utvecklad
världsplanering innan det är för sent. Varje stat
bör bedriva planeringar för förhållandena inom
den egna staten och dessutom egna
världsplaneringar för eget behov. Om en stat ska
kunna planera de inre förhållandena måste
samtidigt finnas uppfattningar om hur de inre
förhållandena beror av världen utanför.
Man kan hoppas att människorna vartefter
kommer att klara av de uppdykande problemen,
men det kan man inte ha någon säker
uppfattning om nu om man inte tänker igenom
vad som kan komma och på tidigt stadium
försöker tänka igenom hur man kan undvika
svårigheterna.

Det är fyra viktiga typer av planeringar som
behövs och som gäller :
* individernas kroppsliga förhållanden,
* individernas psykiska förhållanden,
* individernas fysiska miljöer,
* individernas sociala miljöer.
Hur kan möj1igen människornas kroppsliga
och psykiska tillstånd vara och hur bör de vara
vid olika framtida tidpunkter ? Hur kan möjligen
de fysiska och de sociala miljöerna vara och hur
bör de vara vid olika framtida tidpunkter ? Vad är
det för krafter som styr utvecklingen ? Hur kan
man ändra dessa utvecklingskrafter så att
utvecklingen går i den riktning man önskar?
Det finns vissa krafter som inte går att
påverka, det är de orubbliga naturkrafterna. För
övrigt är det människorna själva som utgör
utvecklingskrafterna, medvetet eller omedvetet.
De rådande bristerna ifråga om planering gör
att man kan säga, att mänskligheten på det hela
taget lever i ett planeringslöst tillstånd och att de
mänskliga utvecklingskrafterna kan ses som
främst omedvetna. Det är naturligtvis inte bra.
Att planerna är ett sätt att göra människorna
medvetna om hur de påvekar utvecklingen.
Krav från olika verksamhetsområden bör
hanteras tillsammans i politiska planeringar i
36-39, dvs planeringar som ska ge underlag för
politiska beslut i de demokratiska församlingarna
351-354, och där leda till lagar och förordningar i
34, som på lämpligt sätt och enligt de
demokratiska besluten reglerar de verksamheter
av olika slag som finns.
36-39 Politisk planering

Krav

351-354 Demokratiska beslut

Verksamheter
10-99

34 Lagar och förordningar

Reglering

Schema över påverkans- och förändringsproblem
Tillstånd vid historiska tidens början

Tillstånd vid det framtida” paradiset ” på jorden
Dagsläget

Etapp på vägen

Etappmål ?

Mål ?

Människornas
kroppar

Människornas
psyken

Fysiska miljöer

Sociala miljöer

* Forntiden

* Medeltiden
* Svensk medeltid

- 3000

- 500

0

500

1000

16 pilar med direkta och indirekta påverkansmöjligheter.

*
*

1500

Nyare tiden

2000

2500

ÅR 3000

Hur kan och bör människorna påverka utvecklingen, medvetet och omedvetet ?

34
Tillämpning av lagar,

1 10, 11
12, 13
14, 15
16, 17
18- 19
2 20, 21
22- 29
3 30, 31
32, 33
4 40- 49

traktat och förordningar

36
37
Individer:
Kropp

Psyke

Politisk planering
beslutsunderlag
Politisk planering

Offentlig politisk förvaltning
och lagstiftning
35

Politiskademokratiska
styrningar.
Schema med politiska och
opolitiska planeringar.
Planering:
Hur var det ?
Hur är det ?
Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

5 50, 51
52. 53
54, 55
56, 57
58, 59
6 60, 61
62 ,63
64, 65
66, 67
68, 69

7 70, 71
72, 73
74, 75
76, 77
78, 79
8 80, 81
82- 89
9 90, 91
92
93-99

Opolitiska planeringar

Fysiska
miljöer
38
39

Krav.
Underlag för
politisk planering.

Sociala

Verksamhetsområden
1-4
Listan till höger upptar:
1 Filosofiska, psykologiska och
2 Religiösa verksamheter samt
3 Politiska vetenskaper och
politiska verksamheter och
4 Sambandsforskning.
Individens psykiska
förhållanden, den inre
verkligheten (11-19) beror
bl a av:
...Medfödda anlag.Gener.
Medfödda skador.
...Fel kost, tobak, alkohol,
narkotika, stress.
...Otillräcklig kontroll av
förhållanden i miljöerna,
gifter, mobbning mm.
...Otillräcklig hälsokontroll.
...Under livet uppkomna
skador och sjukdomar.
...Brister i sjukvård, rehabilitering, hjälpmedel.
...Kunskaper, värderingar
och erfarenheter om verksamheterna 10-99 erhållna:
...genom läsning,
...genom de fysiska miljöernas budskap, bildkonst
och musik (71-78),
...seder o bruk, film, radio,
TV, offentliga nöjen (791792),
...privata nöjen, lek och
spel (793-794),
...Social hjälp, olika sociala
miljöer, undervisning (795),
...sport (796-799),
...språk,skönlitteratur (8).
...tidningar od (90) .
010503 Sven Wimnell Se vidare:
http://w1.861.telia.com/~u86105430

1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
10 Samhällets samlade kunskaper och övergripande värderingar.
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv. 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar. 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband.
105 Övergripande om samhällsforskning och -planering. 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter. 107 Övergripande
filosofier om utbildning o d. 108 Samhällskunskap. Samhällsguiden. 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
11-19 Individens inre verklighet.
11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar o d. Estetik.
14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16 Individens logik. Vetenskapsteori o d.
17 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d
3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
31 Statistik Demografi.
32 Statssystem Demokrati Val Folkomröstning.
33 Nationalekonomi Internationell ekonomi.
34 Lagar Förordningar Traktat Konventioner Juridik.
35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verksameter .
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. 41-49. Systemvetenskap. Infostruktur.

Verksamhetsområden
5 - 6.
Listan till höger upptar :
5 Naturvetenskapliga verksamheter
med matematik.
6 Teknologiska / ekonomiska
verksamheter.

5 Naturforskning Matematikverksamheter.
50 Allmänt om naturforskning Naturkunskap. 51 Matematik. 52 Astronomi Rymdforskning. 53 Fysik. 54 Kemi.
55 Geologi Meteorologi Klimat Hydrologi. 56 Paleontologi Arkeologi.
57 Biologi Mikrobiologi Ekologi Naturgeografi Utvecklingslära Ärftlighet.
58 Botanik. 59 Zoologi.
6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
61 Hälso - och sjukvård Enskild hygien Offentliga hygienverksamheter Räddningstjänst Veterinärverksamhet Djurförsök.

Individens kroppsliga
förhållanden beror bl a av:
61:
...Medfödda anlag.Gener.
Förhållanden under
graviditeten. Medfödda
skador och handikapp,
hjälpmedel för det.
...Olämpligt leverne, fel
kost, alkohol, narkotika,
tobak, stress, friskvård.
...Otillräcklig kontroll av
sjukdomsgivande förhållanden, gifter i miljön,
smittspridning, mobbning.
...Otillräcklig hälsokontroll
av grupper, ex barn, gamla.
...Under livet uppkomna
skador och sjukdomar, ex:
- Olycksfall. Självmord.
- Arbetsskador (658).
- Trafikskador (656)
...Brister i sjukvård, rehabilitering, hjälpmedel,åldringsvård, räddningstjänst.
64:
...Hushållsekonomi.Bostad.
Mat, dricksvatten, kläder,
hygienförsörjning, Omvårdnad i hemmet
...Försäkringar, sparande,
skatter, lån o d (657).
...Arbetsinkomster, arbetsmiljö (658)
010503 Sven Wimnell Se vidare:
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62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) : Maskiner El Elektronik Apparater Gruvor Militärt Byggnader Väg o vatten
Hygien Transportmedel.
63 Biologisk produktion Jordbruk Växtodling Genteknik Skogsbruk Trädgård Djurhållning J akt Fiske.
64 Hushållsarbeten Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider Servering Restauranger.
643 Organisation av boende Boendeformer Personalrum Hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning. Enskilda och gemensamma system,
645 Användning av inventarier Utrustningar.
646 Personlig hygien Klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi Inkomster och utgifter Fastighetsförvaltning.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn m f l Hemsjukvård Hemvård i allmänhet Allmänt hushållsarbete.
65 Administration Distribution Kommunikation Organisation .
651 Kontorsverksamheter Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning (I särskilda verksamheter se dessa).
6525-6529 Militära verksamheter.
653 Handelsverksamheter.
654 Telekommunikationsverksamheter Internet.
655 Förlagsverksamheter Informationsspridning.
656 Transportverksamheter Resbyrå Lagring o d.
657 Penningverksamheter Bokföring Revision Finans Försäkring Skatter Börsen Aktier Valutor.
658 Allmän företagsekonomi Arbetskraft Arbetsförmedling o-marknad Arbetarskydd Fackföreningar.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter o d.
66/68 Tillverkning av varor
66 Kemivaror. 661 Kemikalier. 662 Explosivt Bränslen. 663 Drycker Njutningsmedel. 664 Livsmedel. 665 Oljor Asfalt Fett o d.
666 Glas Porslin Lergods Cement Betong. 667 Färger. 668 Hygienartiklar Läkemedel Kemisk-tekniska artiklar. 669 Metaller o d.
67 Bearbetningsvaror. 671 Av ädelmetall. 672 Enkla varor järn-stål. 673 Enkla av metaller. 674 Trävaror. 675 Läder Skinn .
676 Pappersmassa Pappersvaror. 677 Garn Textilier. 678 Plast Gummi. 679 Gruvbrytning Ooljeutvinning o d Stenvaror.
68 Komplexvaror. 681 Finmekanik Instrument Optik Elektronik o d. 682 Maskiner. 683 Maskiner o apparater för vvs och el.
684 Möbler. 685 Lädervaror Gång Sport. 686 Grafiskt. 687 Kläder. 688 Leksaker Dekorationsartiklar mm. 689 Transportmedel.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar

Verksamhetsområden
7 - 9.
Listan till höger upptar
kulturella verksamheter med :
7 Fysiska och sociala miljöer.
8 Språk, litteratur, skönlitteratur.
9 Saklitterära verksamheter med
Tidningar, tidskrifter, journalistik
o d , Allmän geografi, reseskildring
o d. Biografi o d. Allmän historia.
Individens fysiska miljö
beror bl a av:
71 Övergripande planering.
72 Formgivning av byggnader och anläggningar för
boende och annat.
73-78 Formgivning av
föremål, bilder, ljud.
10-99 Ekonomiska
verksamheter i de fysiska
miljöerna, t ex handel,
trafik, tillverkning, service
av olika slag, vård.
34-39 Politiska styrningar.
Individens sociala miljö
beror bl a av:
791-792 seder och bruk,
film, radio, TV, offentliga
nöjen,
793-794 privata nöjen, lek,
spel
795 social hjälp od, olika
sociala miljöer i de fysiska
miljöerna, undervisning.
796-799 sport o d.
8 språk, skönlitteratur.
90 tidningar od.
10- 91- 99 saklitteratur.
34-39 Politiska styrningar.
010503 Sven Wimnell Se vidare:
http://w1.861.telia.com/~u86105430

7 - 9 Kulturella verksamheter.
7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur.
71 Övergripande planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar Arkitektur.
73 Skulptur Museiverksamheter Utställningar.
74 Konsthantverk Formgivning av bruksföremål Industridesign Inredning
75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt Teckenkonst. 77 Foto.
78 Musik ( konserter o d 792).
79 Seder o bruk Nöjen Sociala miljöer och verksamheter Sport
7911-7913 Seder och bruk Etnologi Etnografi Mode Livscykeln Familjebildning Takt Kvinnorörelser Folktro Folkminnen.
7914-7919 Film Radio TV Offentliga fester mm.
792 Teater Opera Konserter Revyer Konstdans.
793 Sällskapsnöjen Sällskapsdans Lek Hobby Fritid.
794 Spel Skicklighets-och turspel Lotteri Lotto Tips
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi Socialvård Socialtjänst.
7952/7956 Sociala miljöer och verksamheter i olika fysiska miljöer Polis Kriminalvård o d Integration.
7957 Undervisning Forskning Dagis.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
796/799 Sport Idrott o d Motion.
8 Språk Litteraturvetenskap Skönlitteratur.
80 Språk Språkliga verksamheter. 801 Allmänt. 802/809 motsvarar 82/89.
81 Litteraturvetenskap Litteraturhistoria. 812/819 motsvarar 82/89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk. 82 Engelsk o d. 83 Tysk Nederländsk Nordisk Svensk o d. 84 Fransk o d. 85 Italiensk o d.
86 Spansk och portugisisk o d. 87 Grekisk och latinsk o d. 88 Slavisk och baltisk o d. 89 På orientaliska och övriga språk.
9 Saklitterärt Allmän geografi och historia Biografi.
90 Tidningar Tidskrifter Journalistik Blandade ämnen.
91 Allmän geografi Reseskildring Lokalhistoria. 913/919 motsvarar 93/99.
92 Biografiska verksamheter Släkthistoria Memoarer.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allmän historia Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

SverigeDirekt:
Myndigheter med
mera.
(Senast uppdaterad 2001-01-19)
I Sverige finns det mer än 400
nämnder, verk, myndigheter och
statliga bolag som lyder under
regeringen. Deras uppgift är att
praktiskt genomföra de beslut
som riksdag och regering fattat.
På
SverigeDirekt:Myndigheter med
mera hittar du också akademier,
enskilda institutioner och
organisationer. Alla är
inplacerade på respektive
områden 10-99, men hela listan
återges här.
Myndigheter m.m. i
bokstavsordning:
AB Svenska Spel
AB Tumba Bruk
Akademiska Hus AB
Akademiska rektorskonventet i
Stockholm
Alkoholinspektionen
Alkoholsortimentsnämnden
Allmänhetens
pressombudsman, PO
Allmänna Försvarsföreningen
Allmänna reklamationsnämnden
ARN
ALMI Företagspartner AB
Ambassader och konsulat
Ansvarsnämnd, Statens
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbetarrörelsens arkiv och

bibliotek ARAB
Arbetarskyddsstyrelsen, ASS
Arbetets museum
Arbetsdomstolen, AD
Arbetsgivarverket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS
Arbetsmiljöverket
Arkitekturmuseet
Armémuseum
Arvsfondsdelegationen
Banverket, BV
Barnombudsmannen, BO
Bergsstaten
Biografbyrå, Statens
Birgittaskolan, Örebro
Blekinge Tekniska Högskola
Bokföringsnämnden
Bostadsfinansieringsaktiebolag,
Statens, SBAB
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Byggforskningsrådet
Cancerfonden
Cancerföringen i Stockholm
Carnegiestiftelsen
Centrala
försöksdjursnämnden,CFN
Centrala studiestödsnämnden CSN
Centralförbundet Folk och Försvar
Centralförbundet för
befälsutbildning CFB
Centralförbundet för socialt arbete
CSA
Centrum för kunskap om ekologisk
hållbarhet, Swecol
Chalmers tekniska högskola
Civitas Holding AB
Dansens hus

Danshögskolan
Dansmuseet
Datainspektionen
De Handikappades Riksförbund
DHR
Delegationen för energiförsörjning
i Sydsverige, DESS
Delegationen för IT skolan ITiS
Delegationen för militärhistorisk
forskning DMF
Delegationen för stöd till vissa
kommuner med bostadsåtaganden,
Bostadsdelegationen
Delegationen för utländska
investeringar i Sverige - ISA
Distansutbildningsmyndigheten
Distum
Domstolsverket, DV
Dramaten
Dramatiska institutet DI
Drottningholms teatermuseum
Ekeskolans resurscenter
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomiska rådet
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndighet, Statens, STEM
Ericastiftelsen
Ersta diakonisällskap
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi, ESO
Exportkreditnämnden
Exportråd, Sveriges
Fartygsuttagningskommissionen
FUK
Fasta utskottet enligt svensknorska renbeteskonventionen
Fastighetsmäklarnämnden
Fastighetsverk, Statens SFV
Fideikommissnämnden

Finansinspektionen
Finsk-svenska utbildningsrådet
Fiskeriverket Flygtekniska
försöksanstalten FFA
Folkbildningsrådet
Folkens Museum
Folkhälsoinstitutet
Folkhögskolornas
informationstjänst
Fonden för fukt- och mögelskador
Forskarskattenämnden
Forskningsberedningen
Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap, FAS
Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande,
Formas
Forskningsrådsnämnden, FRN
Fortifikationsverket, FORTV
Framtidens kultur
Frivilliga automobilkårernas
riksförbund FAK
Frivilliga
försvarsorganisationernas
samarbetskommitté FOS
Frivilliga skytterörelsen FSR
Föreningen Armé-, Marin- och
Flygfilm AMF
Föreningen Auktoriserade
Revisorer FAR
Föreningen Auktoriserade
Translatorer FAT
Föreningen för svenska i världen
Föreningen Skogsindustrierna
Föreningen Svensk Form
Föreningen Svenska UNICEFkommittén
Föreningen Sveriges Sjöfart och
Sjöförsvar
Företagarnas Riksorganisation
Förlikningsmannaexpedition,
Statens
Försvarets forskningsanstalt FOA

Försvarets materielverk FMV
Försvarets radioanstalt FRA
Försvarets underrättelsenämnd
FUN
Försvarshistoriska museer,
Statens
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försvarsmaktensflygförarnämnd
Gentekniknämnden
Geologiska Föreningen
Geotekniska institut, Statens
Giftinformationscentralen, GIC
Granskningsnämnden för
försvarsuppfinningar
Granskningsnämnden för radio
och TV
Gymnastikförbundet, Svenska
Göta Hovrätt
Göta kanalbolag AB
Göteborgs tingsrätt
Göteborgs universitet
Handelsflottans kultur- och
fritidsråd, HKF
Handikappförbundens
Samarbetsorgan, HSO
Handikappombudsmannen
Harpsundsnämnden
Haverikommission, Statens,
SHK
Hjälpmedelsinstitutet
Hjärt- och Lungsjukas
Riksförbund
Hjärt-Lungfonden
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten för Övre Norrland
Hovrätten över Skåne och
Blekinge
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Hushållningssällskapens förbu.

Hyresgästernas riksförbund
Hyresnämnden
Hällsboskolans resurscenter
Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd HSAN
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland
Högskolans avskiljandenämnd
HAN
Högskoleverket, HSV
Högsta domstolen
Idrottshögskolan i Stockholm IH
ILO-kommittén
Imego AB - Institutet för
mikroelektronik i Göteborg
Industrifonden, Stiftelsen
Ingenjörssamfundet
Ingenjörsvetenskapsakademien
Inspektionen för strategiska
produkter ISP
Institut för regionalforskning,
Statens, SIR
Institut för särskilt utbildningsstöd,
Statens Institutet för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering, IFAU
Institutet för byggdokmentation
Institutet för framtidsstudier
Institutet för handikappfrågor i
skolan, Statens
Institutet för Kvalitetsutveckling,
SIQ
Institutet för Medieteknik, IMT

Institutet för metallforskning, IM
Institutet för optisk forskning IOF
Institutet för psykosocial medicin,
IPM
Institutet för rymdfysik
Institutet för rättshistorisk
forskning
Institutet för tillväxtpolitiska
studier, ITPS
Institutet för tillämpad matematik,
ITM
Institutet för vatten- och
luftvårdsforskning, IVL
Institutet för verkstadsteknisk
forskning, IVF
Insättningsgarantinämnden, IGN
Integrationsverket
Internationella programkontoret för
utbildningsområdet
Internationella Handelskammarens
Svenska Nationalkommitté
Internationella meteorologiska
institutet i Stockholm
IT-kommissionen
Jernkontoret
Jordbrukstekniska institutet JTI
Jordbruksverket
Justitiekanslern JK
Justitieombudsmannen JO
Jägarnas Riksförbund
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudsmannen,
JämO
Järnvägsinspektionen
Kammarkollegiet
Kammarrätten i Göteborg
Göteborg
Kammarrätten i Jönköping
Kammarrätten i Stockholm
Kammarrätten i Sundsvall
Karlstads universitet

Karolinska institutet, KI
Kartografiska sällskapet
Kasernen Fastighets AB
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Kommunikationsforskningsberedningen, KFB
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket, KKV
Konstakademien
Konstfack
Konstnärsnämnden
Konstråd, Statens
Konsumentverket
Kooperativa förbundet, KF
Kooperativa rådet
Korrosionsinstitutet
Krigsförsäkringsnämnden KFN
Kriminaltekniska laboratorium,
Statens SKL
Kriminalvårdsnämnden
Kriminalvårdsstyrelsen KVS
Kristinaskolan, Härnösand
Kulturråd, Statens
Kungl. Samf. för utgiv. av handskr.
rörande Skandinavien historia.
Kungliga Operan AB
Kungliga biblioteket, KB
Kungliga Fysiografiska Sällskapet i
Lund
Kungliga Gustav Adolfs Akademien
för svensk folkkultur
Kungliga Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Lund
Kungliga Humanistiska
Vetenskapssamfundet i Uppsala
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungliga konsthögskolan
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Kungliga Musikaliska akademien

Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm, KMH
Kungliga Myntkabinettet
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien
Kungliga Skytteanska
samfundet
Kungliga Sällskapet Pro Patria
Kungliga Tekniska högskolan,
KTH
Kungliga Vetenskaps- och
Vitterhetssamhället i Göteborg
Kungliga Vetenskapsakademien
Kungliga Vetenskapssamhället i
Uppsala
Kungliga Vetenskaps-Societeten
i Uppsala
Kungliga Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademien
Kungliga
Örlogsmannasällskapet
Kustbevakningen, KBV
Kyrkomötets besvärsnämnd
Kärnavfallsfondens styrelse
Kärnkraftinspektion, Statens

Lotteriinspektionen
Luftfartsverket, LFV
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet

Lagrådet
Landstingsförbundet
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmäteriverket
Lernia AB
Letterstedska föreningen
Linköpings universitet
Livrustkammaren, Skoklosters
slott och Hallwylska museet
Livsmedelsekonomiska
institutet
Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämnden
Livsmedelsverk, Statens
Lokala CSN-kontor
Lokala skattekontor

Nationalekonomiska föreningen
Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande, NTF
Nationalmuseum
Nationella sekretariatet för
genusforskning
Naturhistoriska riksmuseet
Naturskyddsföreningen, Svenska
Naturvetenskapliga
forskningsrådet
Naturvårdsverket
Nobelstiftelsen
Norden
Nordiska Afrikainstitutet NAI
Nordiska hälsovårdshögskolan,
NVH

Läkemedelsverket LV
Länsrätten i Norrbottens län
Länsrätten i Uppsala
Länsstyrelserna
Lärarhögskolan i Stockholm
Lärdomshistoriska samfundet
Lättläst nyhetsinformation och
litteratur, LL-stiftelsen
Malmö högskola
Manillaskolan, Stockholm
Marknadsdomstolen
Medicinska forskningsrådet
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Miljöteknikdelegationen
Miljövårdsberedningen
Mitthögskolan
Moderna Museet
Musiksamlingar, Statens
Mälardalens högskola

Nordiska museet
Norrköpings tingsrätt
Norrlandsfonden, Stiftelsen
Notarienämnden
NUTEK / ALMI
Nämnd för internationella
adoptionsfrågor , Statens NIA
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Nämnden för offentlig upphandling
Nämnden för personalvård för
totalförsvarspliktiga, NPT
Nämnden för Rh-anpassad
utbildning
Nämnden för statliga
avtalsförsäkringar
Nämnden för statliga
förnyelsefonder
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden för svensk- amerikanskt
forskarutbyte
Nämnden mot diskriminering
Näringslivets nämnd för
regelgranskning NNR
Offentliga sektorns särskilda
nämnd, SHA-nämnden
Oljekrisnämnden
Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell
läggning, HomO
Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, DO
Operahögskolan i Stockholm
Operan
Patent- och registreringsverket,
Bolag
Patent- och registreringsverket,
PRV
Patent- och registreringsverket,
Varumärke
Patentbesvärsrätten, PBR

Pensionsverk, Statens SPV
Pensionärernas Riksorganisation
PRO
Person- och adressregisternämnd,
Statens,
SPAR-nämnden
Pliktverket, Totalförsvarets
Polarforskningssekretariatet
Post- och telestyrelsen, PTS
Posten AB
Premiepensionsmyndigheten, PPM
Pressens opinionsnämnd, PON
Presstödsnämnden
Prins Eugens Waldemarsudde
Provinsialläkarstiftelsen
Radio- och TV-verket RTV
Radiotjänst i Kiruna AB
Rederinämnden
Regeringsrätten
Registernämnden
Resegarantinämnden
Revisorsnämnden
Riddarhusdirektionen
Riksantikvarieämbetet RAÄ
Riksarkivet RA
Riksförbundet Sveriges lottakårer
Riksföreningen Sverigekontakt
Riksförsäkringsverket, RFV
Riksgäldskontoret
Rikshemvärnsrådet RiksHvr
Riksidrottsförbundet
Riksorganisationen för
kvinnojourer i Sverige
Rikspolisstyrelsen RPS
Riksrevisionsverket
Riksskatteverket
RiksSkådebanan
Riksteatern
Rikstrafiken
Riksutställningar
Riksvärderingsnämnden
Riksåklagaren RÅ

Rymdstyrelsen
Rådet för arbetslivsforskning
Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige
Rådet för forsknings- och
utvecklingssamarbete mellan
Sverige och EU
Rådet för kärnavfallsfrågor,
KASAM
Rädda Barnen
Räddningsverket, Statens, SRV
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Rättsmedicinalverket RMV
Röda Korset
SACO - Sveriges Akademikers
Centralorganisation
SAF – Svenska
Arbetsgivareföreningen
Sala tingsrätt
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Samfundet De Nio
Samhall AB
SAQ Kontroll AB
SBL, Vaccin AB
Securum AB
SeniorNet Sweden
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sipri
SIS - Standardiseringen iSverige
SJ, Statens Järnvägar
Sjöassuradörernas Förening
Sjöfartsverket, SjöV
Sjöhistoriska museer, Statens
Sjöhistoriska museet
Sjöhistoriska samfundet
Skansen
Skatterättsnämnden
Skogs- och jordbrukets
forskningsråd SJFR

Skogsindustrins tekniska
forskningsinstitut, STFI
Skogsstyrelsen, SKS
Skolor för vuxna, Statens Härnösand
Skolor för vuxna, Statens Norrköping
Skolverket
Skolväsendets
överklagandenämnd
SMHI
Smittskyddsinstitutet, SMI
Socialstyrelsen
Socialvetenskapliga
forskningsrådet SFR
Specialfastigheter Sverige AB
Specialskolemyndigheten, SPM
Språk- och folkminnesinstitutet
SOFI
Språknämnden, Svenska
Sprängämnesinspektionen SÄI
Stadsmiljörådet
Statens beredning för medicinsk
utvärdering , SBU
Statens bostadskreditnämnd
Statens historiska museer SHMM
Statens institut för ekologisk
hållbarhet, IEH
Statens institut för
kommunikationsanalys, SIKA
Statens institut för särskilt
utbildningsstöd, Sisus
Statens institutionsstyrelse SIS
Statens kvalitets- och
kompetensråd
Statens ljud- och bildarkiv
Statens museer för världskultur
Statens nämnd för arbetstagares
uppfinningar
Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor
Statens va-nämnd
Statistiska centralbyrån, SCB

Statistiska Föreningen
Statskontoret
Steriliseringsersättningsnämnden
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen för Kunskaps- och
Kompetensutveckling
Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning, MISTRA
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen för vård- och
allergiforskning
Stiftelsen Gällöfsta
utbildningscentrum
Stiftelsen Innovationscentrum
Stiftelsen insamligskontroll
Stiftelsen Lutherhjälpen
Stiftelsen PACKFORSK - Institutet
för förpackning och distribution
Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond
Jubileumsfond
Stiftelsen Stora Sköndal
Stiftelsen Svenska kyrkan i
utlandet SKUT
Stiftelsen Svenska kyrkans mission
SKM
Stiftelsen Svenska rikskonserter
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Stiftelsen WHO Collaborating
Centre on International Drug
Monitoring
Stiftelsen Östekonomiska Institutet
SITE
Stockholm Environment Institute,
SEI
Stockholms Fondbörs Aktiebolag
Stockholms universitet
Strålskyddsinstitut, Statens, SSI
Studieförbundet Näringsliv och
samhälle SNS
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll
SWEDAC

Styrelsen för psykologiskt försvar
SPF
Stängselnämnden
Svea hovrätt med
Miljööverdomstolen
Svensk Bilprovning AB
Svensk Exportkredit AB
Svensk Handel
Svensk Teknik och Design, STD
Svenska Akademien
Svenska akturieföreningen
Svenska arkelogiska samfundet
Svenska arkivsamfundet
Svenska astronomiska sällskapet
Svenska barnboksinstitutet
Svenska Bibelsällskapet
Svenska blå stjärnan SBS
Svenska Bokhandlarföreningen
Svenska Brandförsvarsföreningen
Svenska Civilekonomiföreningen
Svenska FAO-kommittén
Svenska Filminstitutet
Svenska Fjärrvärmeföreningen
Svenska fornskriftssällskapet
Svenska föreningen för psykisk
hälsa SFPH
Svenska förläggarföreningen
Svenska försäkringsföreningen
Svenska geofysiska föreningen
Svenska historiska föreningen
Svenska humanistiska förbundet
Svenska Institutet, SI
Svenska Jägareförbundet
Svenska keraminstitutet, SCI
Svenska Kommunförbundet
Svenska kraftnät, Affärsverket
Svenska kriminalistföreningen
Svenska kyrkan, Trossamfundet
Svenska kyrkans
Församlingsförbund
Svenska kyrkans stiftelse för
rikskyrklig verksamhet SFRV
Svenska Lagerhus AB

Svenska litteratursällskapet
Svenska Läkaresällskapet SLS
Svenska matematikerförbundet
Svenska Numismatiska
Föreningen
Svenska Petroleum Institutet
Svenska Revisorsamfundet
Svenska rymdaktiebolaget
Svenska Samernas Riksförbund
SSR
Svenska Skogsplantor AB
Svenska statistikersamfundet
Svenska sällskapet för
antropologi och geografi
Svenska Trävaruexportföreningen
Svenska Turistföreningen
Svenska Unescorådet
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenska Vatten- och
Avloppsverksföreningen VAV
Svenska Vitterhetssamfundet
Svenska vägföreningen
Sverige Försäkringsförbund
Sverige Hembygsförbund
Sverige-Amerika Stiftelsen
SverigeDirekt
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Allmänna
Biblioteksförening
Sveriges allmänna
exportförening
Sveriges allmänna
konstförening
Sveriges civilförsvarsförbund
SCF
Sveriges Elleverantörer
Sveriges författarfond
Sveriges författarförbund SFF
Sveriges geologiska
undersökning, SGU
Sveriges Industriförbund
Sveriges konsumentråd

Sveriges kvinnliga bilkårers
riksförbund SKBR
Sveriges kyrkogårds- och
krematorieförbund
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Sveriges Pensionärsförbund SPF
Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut, SP
Sveriges Radio AB, SR
Sveriges redarförening
Sveriges Tekniska Attachéer
Sveriges Television AB SVT
Sveriges universitets- och
högskoleförbund
Systembolaget
Södertörns högskola
Talboks- och
punktskriftsbiblioteket TPB
Taltidningsnämnden
Teaterförbundet
Teaterhögskolan i Stockholm
Teknikvetenskapliga
forskningsrådet
Tekniska museet
Tekniska nomenklaturcentralen,
TNC
Telia AB
Teracom AB
Thielska galleriet
Tjänsteförslagsnämnden för
domstolsväsendet
Tjänsteförslagsnämnden för
åklagarväsendet
Tjänstemännens
Centralorganisation TCO
Tjänstepensions- och
grupplivsnämnden
Tomtebodaskolans resurscenter
TRC
Totalförsvarets chefsnämnd TCN
Totalförsvarets forskningsinstitut,
FOI

Tre Kronor
Trygghetsnämnd, Statens, TrN
Trygghetsstiftelsen
Tullverket
Turistdelegationen
Turistrådet
Uddevalla tingsrätt
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Uppsala universitet
Utlandslönenämnd, Statens UtN
Utlänningsnämnden, UN
Utrikespolitiska Institutet
Utsädeskontroll, Statens
Utvecklingsrådet för den statliga
sektorn
V&S Vin & Sprit AB
Va-nämnden
Vasakronan AB
Vasamuseet
Vattenfall AB
Venantius AB
Verket för högskoleservice, VHS
Verket för innovationssystem,
Vinnova
Vetenskapsrådet
Vetenskapssociteten i Lund
Veterinära ansvarsnämnden
Veterinärmedicinska anstalt,
Statens Väg- och transportforskningsinstitut, Statens
Vägverket, VV
Vänerns seglationsstyrelse
Vänerskolan, Vänersborg
Växjö Universitet
Växtsortnämnd, Statens
Yrkesinspektionen, YI
Ytkemiska institutet, YKI

SverigeDirekt
är startpunkten för sökningar på
alla webbplatser inom den svenska
offentliga sektorn. Du hittar även
webbadresser och kontaktuppgifter
till kommuner, landsting,
myndigheter med mera. Där finns
länkar till
- Ämnesområde
- Nyckelord
- Organisationstyp
- Kommuner
- Landsting/regioner
- Länsstyrelser
- Myndigheter
- Statliga bolag
- Organisationer
- Akademier
- Riksdag
- Regering
- EU-länkar
- Rixlex
- Lagrummet
- EUR-lex (EU-lagstiftning)
- Samhällsguiden
- Portaler för ämnesområden
- Regionala portaler
- Teman/Kampanjer
- Om offentliga sektorn
- Om SverigeDirekt
mm
Listan i det föregående
(Myndigheter med mera) visar
innehållet i ”Myndigheter”.

SverigeDirekts
nyckelord
Uppdaterade 2001-04-17.

101 Bibliografi. Arkiv.
Arkiv
102 Bibliotek od.
Bibliotek
103-109 Vissa övergripande
verksamheter.
103:
Agenda 21
Rättigheter
108:
Samhällsvetenskap
11-19 Individens inre verklighet
2 Religiösa verksamheter
Biskopar
Församlingar
Kyrkan
Samfund
31 Statistik och demografi
Statistik
32 Statsvetenskap
Demokrati
Folkomröstning
Val

34 Lagar od, juridik.
Adoption
Arv
Domartjänster
Domstolar
Expropriation
Förmyndare
Förordningar
Hovrätter
Juridik
Kammarrätter
Konsumentlag
Lagar
Medborgarskap
Patent
Permutationer
Prövning
Riksåklagaren
Rättigheter
Rättsstatistik
Rösträtt
Tryckfrihet
Tvister
Uppehållstillstånd
Utgivningsbevis
Villkorlig frigivning
Visum
Yttrandefrihet
351 Riksdag
352 Kommunfullmäktige.
Borgarråd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelse
353 Regering.

33 Nationalekonomi.
Ekonomisk utveckling
Ekonomiska prognoser
Nobelpris (ekonomi)

354 FN, EU o d.
EU
Förenta nationerna

36/39 Politiska krav och politiska
planeringar:
Alkoholpolitik
Biståndspolitik
Framtidsstudier
Förvaltningspoltik
Handelspolitik
Internationell politik
Jordbrukspolitik
Landstingspolitiker
Ledamöter
Oppositionsråd
Politiker
SOU
Säkerhetspolitik
Ungdomspolitik
Utrikespolitik
Valutapolitik
4 Sambandsforskning.
5 Naturforskning. Matematik.
50:
Naturresurser
Naturvetenskap
52:
Astronomi
Rymdforskning
53:
El
Energi
Nobelpris (fysik)
54:
Kemi
Rättskemi
Nobelpris (kemi)
55:
Geologi
Meteorologi
Väderleksprognoser
56:
Arkeologi
Fornminnen

57:
Ekologi
Nobelpris (medicin mm)
58:
Växter
Växtsorter
59:
Djur
61 Hälso- o sjukvård, räddning o d.
Akutmottagning
Akutsjukvård
Alkohol
Ambulans
Aspergers syndrom
Barnsjukvård
Begravning
Brandfarliga varor
Brandförsvar
Distriktsläkare
Distriktssköterska
Djurhälsa
Djurskydd
Explosiva varor
Folkhälsa
Funktionshandikappade
Förlossning
Försöksdjur
Genteknik
Handikappade
Handikapphjälpmedel
Handikappshjälpmedel
Hjälpmedel
Husläkare
Hälsoskydd
Hälsovård
Högkostnadskort
Journaler
Kemikalier
Kemiska hälsorisker
Kriser
Larmcentraler
Långvård

Läkare
Läkemedel
Länssjukvård
Medicin
Medicinsk tillsyn
Miljömedicin
Miljömärkning
Miljöskydd
Miljöövervakning
Missbrukare
Missbruksvård
Narkotikabekämpning
Nobelpris (medicin mm)
Olyckor
Patient
Patientavgift
Personskadefrågor
Plasmagivning
Primärvård
Privatvård
Psykiatri
Regionsjukvård
Räddningstjänst
Rättsgenetik
Rättsmedicin
Rättspsykiatri
Sjukhus
Sjukhem
Sjuksköterskor
Sjukvård
Sjukvårdspersonal
Sjukvårdstaxor
Sjukvårdsupplysning
Skolsköterska
Smittskydd
Sprit
Strålskydd
Strålning
Tandvård
Tobak
Undersköterskor
Undersökningar
Vaccin

Veterinärmedicin
Vin
Vårdbiträde
Vårdcentral
Vårdlinjer
62 Ingenjörsvetenskap.
Byggnadsteknik
Civilingenjör
El
Energi
Energiteknik Flygteknik
Geoteknik
Ingenjörskonst
IT
Kvalitetskontroll
Kärnteknik
Miljögeoteknik
Standardisering
Teknik
Teknikutveckling
Uppfinning
Verkstadsteknik
Vägteknik
63 Biologisk produktion. Jordbruk,
skogsbruk, trädgård, jakt, fiske.
Bioteknik
Djur
Ekologisk lantbruksforskning
Fiske Genteknik
Jakt
Jordbruk
Lantbruk
Parker
Rennäring
Renskötsel
Skogsbruk
Trädgårdar
Växter
Växtförädling
Växtsorter

64 Hushållsverksamheter.
641 Matlagning. 642 Servering,
restauranger.
Livsmedel
Livsmedelshantering
Livsmedelskontroll
Måltider
Skolmåltid
Utskänkning
643 Boende, hotell.
Boende
Bostad
Bostadsbidrag
Bostadsförmedling
Camping
Dagcenter
Familjehem
Gruppboende
Jourhem
Kollektivhus
Serviceboende
Servicehus
Tjänstebostäder
Turistnäring
Ungdomshem
Vandrarhem
644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d.
Avfall
Avfallsanläggningar
Avloppsanläggningar
El
Elanvändning
Elsäkerhet
Elutrustningar
Energi
Energiförsörjning
Energiplanering
Energiverk
Kärnavfall
Kärnbränsle

Kärnkraftsäkerhet
Kärnteknik
Luftvård
Radioaktivt avfall
Renhållning
Reningsverk
Sophämtning
Vatten
Vattenanläggningar
Vattenförsörjning
Vattenkraftverk
Vattenvård
Värmesystem
645 Användning av inventarier o d.
Konsumenter
Konsumentfrågor
Konsumentköp
Konsumentskydd
Konsumentvägledning
646 Personlig hygien o d, utom 648
Bad
647 Allmän hushållsekonomi.
Fastighetsförvaltning
Bostadsrätt
Egendom Fastigheter
Fastighetsmäklare
Fideikommisser
Fuktskador
Hyresnämnd
Kontorsfastigheter
Lokaler
Småhus
Tjänstebostadshyra
648 Städnings-, tvätt o d.
Tvätterier
649 Personvård, allm. hushållsarb.
Familjeomsorg Hemsjukvård
Hemtjänst

651 Kontorsarbete o d.
Datoranvändning
Adresser
Blanketter
Databehandling
Diarieföring
IT
Personregister
Protokoll
Register
Reglementen
Remiss
Sekretess
6520-6524 Opolitisk offentlig
civil förvaltning.
Ambassader
Distriktsnämnder
Förvaltningsekonomi
Hovet
Konsulat
Medborgarkontor
Notarier
Nämnder
Ombudsmän
Offentliga förvaltning
Statsanställda
Tillstånd
Tillsyn
Stadsdelsnämnd
6525-6529 Militära verksamheter
Civil beredskap
Fredsforskning
Försvar
Försvarsmateriel
Inskrivning
Internationell säkerhet
Krig
Krigsmateriel
Lumpen
Mönstring
Nobelpris (fred)

Partnerskap för fred
Skyddsrum
Soldater
Totalförsvar
Totalförsvaret
Totalförsvarspliktiga
Underrättelsetjänst
Vapen
653 Handelsverksamheter.
Apotek
Beställare-utförare
Entreprenader
Export
Exporthandel
Exportkrediter
Import
Konkurrens
Offentlig upphandling
Reklamation
Torghandel
Upphandling
Utrikeshandel
Varumärken
654 Telekommunikationer. Internet
IT
Mobiltelefoner
Nät
Satelitsändningar
Telefoner
Telekommunikationer
Telenät
Televerksamhet
655 Förlagsverksamheter o d.
656 Transporter, resbyrå, lagring
Banhållning
Bilprovning
Fartyg
Flygolyckor
Flygplatser

Flygteknik
Flygtrafik
Frimärke
Färdtjänst
Gator
Godstrafik
Göta kanal
Järnväg
Kommunikationer
Körkort
Lotsning
Parkering
Pass
Piloter
Postverksamhet
Resegarantier
Segling
Sjöbefäl
Sjöbevakning
Sjöfart
Sjöfartshistoria
Sjökort
Sjömansliv
Sjöräddning
Skepp
Skolskjuts
Snöskoter
Spårtrafik
Taxi
Trafik
Trafiksäkerhet
Transport
Turism
Tullväsen
Tågtrafik
Tågtrafiktabeller
Vägar
Vägförening
Väghållning
Vägteknik
Yrkestrafik

657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter. Revision.
ATP
Avgifter
Banker
Barnbidrag
Bokföring
Bokslut
Borgen
Bostadsbidrag
Bostadsfinansiering
Budget
Ekonomi
Ekonomisk brottslighet
Folkbokföring
Folkpension
Fonder
Försäkringar
Föräldraförsäkring
Studiemedel
Studieskuld
Inkomsttrygghetstillägg
Insättningsgaranti
Investeringar
Kommunalskatt
Kronofogdemyndigheter
Penningmarknad
Pensioner
Pensionssystem
Premieobligationer
Premiepensioner
Redovisning
Redovisningssed
Revision
Sedlar
Sjukförsäkring
Sjukpenning
Skatter
Skuldsanering
Socialbidrag
Socialförsäkring
Sparformer
Statsbidrag

Statsbudget
Stiftelser
Stipendier
Studiehjälp
Studielån
Studieskuld
Taxering
Trygghetsförsäkring
Tullväsen
Underhållsbidrag
Utmätning
Valutor

Utlandsanställning
Yrkesinspektion

658 Företagsekonomi,
Arbetsförmedling och -marknad
Aktiebolag
Arbetarskydd
Arbete
Arbetsbrist
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivare
Arbetshandikappade
Arbetsliv
Arbetslivsforskning
Arbetsmarknad
Arbetsmiljö
Arbetstillstånd
Avgångsersättning
Företag
Företagsetablering
Företagsutveckling
ILO
Jämställdhet
Konkurrens
Kooperation
Näringsförbud
Näringsliv
Personal
Producentansvar
Styrelserepresentation
Sysselsättning
Tjänstemän
Uppsägningar

69 Tillverkning/ byggande av
byggnader o anläggningar
Anläggningar
Bostadsbyggande
Byggande
Byggnadsvård
Mögelskador

659 Marknadsföring- och reklam.
66/68 Tillverkning av varor
Förpackningar
Industrier
Kärnbränsle
Olja
Skogsindustri
Stålindustri

70 Allmänt om konst o kultur.
Agenda 21
Konst
Konstnärer
Kultur
Kulturarv
71 Övergripande planering av
fysiska miljöer
Bygglov
Byggnadsminnen
Detaljplaner
Fysisk planering
Gator
Glesbygd
Glesbygdsplanering
Infrastruktur
Kulturmiljövård
Kulturminnen
Landsbygd
Lantmäteri
Markanvändning

Miljöfrågor
Naturvård
Parker Parkering
Regioner
Regionplanering
Samfälligheter
Strandskydd
Trädgårdar
Vägar
72 Formgivning av byggnader o
anläggningar, arkitektur
Arkitektur
Byggnader
Byggnadsutformning
Byggnadsvård
Småhus
73 Skulptur. Museer, Utställningar.
Antikviteter
Heraldik
Museer
Utställningar
Vandringsutställningar
74 Konsthantverk, formgivning av
bruksföremål, design.
Hemslöjd
Industriell formgivning
Konsthantverk
Mönsterskydd
Textilier
75/77 Bildkonst. 75 Måleri.
76 Grafiskt, teckenkonst. 77 Foto
Frimärke
Konst
Konstnärer
Offentlig konst
Punktskrift
78 Musik ( konserter o d 792)
Buller

Dirigenter
Komponister
Kyrkomusik
Ljudinspelningar
Musik
Musikskolor
Musikvetenskap
Sångare
79 Seder o bruk, nöjen, sociala
miljöer o verksamheter.Sport
7911-7913 Seder och bruk od .
Barn
Etnografi
Etnologi
Faderskap
Familj
Familjerådgivning
Folkminnen
Kontaktfamilj
Kvinnojour
Pensionärer
Rasism
Ungdomar
Vigsel
7914-7919 Film, radio,TV, offentliga
nöjen.
Film
Massmedia
Multimedia
Radio
Television
TV
TV-avgift
Tv-program
Videogram
792 Teater. Opera. Konserter.
Revyer. Konstdans.
Dans
Dramatik
Konserter

Opera
Skådespelare
Skådespelarutbildning
Teater
793 Privata nöjen. Sällskapsdans. Lek.
Dans
Fritid
Fritidsgård
794 Spel.Lotteri. Lotto. Tips
Lotterier
Spel
795 Sociala miljöer och sociala
verksamheter.
7951 Social hjälp od.
Se även 7911-7913 o 7952-7956
Asyl
Barn
Barnkonvention
Barnombudsmannen
Bistånd
Faderskap
Familj
Familjeomsorg
Familjerådgivning
Hjälporganisation
Kontaktfamilj
Missbrukare
Missbruksvård
Omsorg
Pensionärer Socialtjänst
Socialvetenskap
UNICEF
7952-7956 Sociala miljöer och
verksamheter i fysiska miljöer
Brott
Brottsförebyggande arbete
Brottslingar
Brottsoffer

Brottsutveckling
Brottsskadeersättning
Diskriminering
Etnisk diskriminering
Flyktingar
Flyktingmottagning
Integration
Invandrare
Kriminalteknik
Kriminalvård
Polis
Polisväsen
7957 Undervisning o d.
Antagning
Barnomsorg
Daghem
Elever
Elevvård
Familjedaghem
Folkbildning
Folkhögskolor
Forskning
Friskola
Fritidshem
Förskola
Grundskolor
Gymnasieskolor
Högskolor
Lärare
Läshandikappade
Musikskolor
Nobelpris
Skolledare
Skolmåltid
Skolor
Skolskjuts
Skolsköterska
Specialskolor
Stipendier
Studiehjälp
Studielån
Studiemedel

Studier
Särskola
Studieskuld
Universitet
Utbildning
Utbytesprogram
Vuxenutbildning
Yrkesutbildning
Yrkesvägledning
7958 Sociala miljöer i boendet
7959 Sociala miljöer i grupper od.
Akademier
Föreningar
Organisation
796-799 Sport, idrott o d.
Bad
Idrott
Idrottsanläggningar
Motion
Segling
Sport
Tävling
80 Språk.
Dialekter
Engelska översättningar av
myndigheters namn
Fackspråk
Hemspråk
Myndigheter på engelska
Punktskrift
Språkforskning
Språkvård
Terminologi
Tolk
81 Litteraturvetenskap.
Litteraturhistoria
Nobelpris (litteratur)

82-89 Skönlitteratur.
Talböcker
90 Tidningar, tidskrifter od,
journalistik. Blandade ämnen.
905 Tidningar, tidskrifter, serier
Dagstidningar
Kassettidningar
Kulturtidskrifter
Taltidning
907 Journalistik, tidningsväsen
Massmedia
Multimedia
Presstöd
91 Allmän geografi, reseskildring.
Afrika
Kartor
Samer
Sverige
Turism
Turistnäring
92 Biografi, släkthistoria o d
Adel
Släktforskning
93/99 Historieskrivande verksamheter allmän historia.
Historia

Rikdagens utskott.
Alla ärenden i riksdagen måste förberedas i
utskott innan definitivt beslut fattas i
kammaren. Det brukar kallas beredningstvång.
Utskotten spelar alltså en mycket viktig roll i
beslutsprocessen – det är där det grundläggande riksdagsarbetet görs.
Det finns 16 fasta utskott. De kallas fackutskott eftersom vart och ett har sina givna
ämnesområden. Vid behov kan tillfälliga eller
särskilda utskott inrättas, men det är ganska
ovanligt.

Konstitutionsutskottet (KU) granskar regeringens och statsrådens arbete. Vidare
bereder utskottet ärenden om grundlagarna
och riksdagsordningen, konstitutionella och
allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, pressoch partistöd, lagstiftning om radio, TV och
film, yttrandefrihet, opinionsbildning,
religionsfrihet, riksdagen och JO samt ärenden av allmän betydelse för den kommunala
självstyrelsen. Utskottet beslutar även om åtal
mot statsråd.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1.
Rikets styrelse tillhör konstitutionsutskottets
beredning.
Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om
riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetregleringen, penning-, kredit- och
valutapolitik, statsskuldspolitik, kredit- och
fondväsendet, affärsmässiga försäkringsväsendet, Riksbanken, kommunal ekonomi,
statlig statistik, redovisning, revision och
rationalisering, statens egendom och upphandling. FiU bereder vidare budgettekniska
ärenden, ärenden om ramar för utgiftsområden
och beräkning av statens inkomster. Man
granskar även beräkningen av statens
inkomster och sammanställer statsbudgeten.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2.
Samhällsekonomi och finansförvaltning, 25.
Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldräntor m.m. samt 27. Avgiften till Europeiska
gemenskaperna tillhör finansutskottets
beredning.
Skatteutskottet (SkU) bereder ärenden om
statliga och kommunala skatter, taxering,
uppbörd och folkbokföring.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3.
Skatteförvaltning och uppbörd tillhör skatteutskottets beredning.

Försvarsutskottet (FöU) bereder ärenden om den
militära och – i den mån sådana ärenden inte
tillhör något annat utskotts beredning – den civila
delen av totalförsvaret samt ärenden om
samordningen inom totalförsvaret. Utskottet
bereder även ärenden om fredsräddningstjänst
och kustbevakning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 6.
Totalförsvar tillhör försvarsutskottets beredning.

Lagutskottet (LU) bereder ärenden om äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och
utsökningsbalken, försäkringsavtals-, bolagsoch föreningsrätt, växel- och checkrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt, transporträtt, konkursrätt, konsumenträtt och internationell
privaträtt.
Lagutskottet är det enda utskott som inte
behandlar budgetanslag.

Socialförsäkringsutskottet (SfU) bereder ärenden
om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring,
stöd åt barnfamiljer, svenskt medborgarskap
samt utlännings- och invandrarfrågor.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 8.
Invandrare och flyktingar, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11. Ekonomisk
trygghet vid ålderdom och 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn tillhör socialförsäkringsutskottets beredning.
.
Socialutskottet (SoU) bereder ärenden som rör
omsorger om barn och ungdom utom Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorg om
äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk
och andra socialtjänstfrågor. Det bereder även
ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och
sjukvård samt sociala ärenden i övrigt.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9.
Hälsovård, sjukvård och social omsorg tillhör
socialutskottets beredning.

Utrikesutskottet (UU) bereder ärenden om rikets
förhållande till och överenskommelser med andra
stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges
representation i utlandet och bistånd till annat
lands utveckling. Utskottet bereder även ärenden
om utrikes handel och internationellt ekonomiskt
samarbete.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5.
Utrikesförvaltning och internationell samverkan
samt 7. Internationellt bistånd tillhör
utrikesutskottets beredning.

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden om
allmänna kultur- och bildningsändamål
,folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt
kulturellt samarbete samt idrotts- och
friluftsverksamhet. Det skall även bereda
kyrkofrågor och ärenden om radio och television
i den mån de icke tillhör konstitutionsutskottets
beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17.
Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör
kulturutskottets beredning.

Justitieutskottet (JuU) bereder ärenden om
domstolar, åklagar- och polisväsende, utsökningsväsendet, rättsmedicin, kriminalvård, brottsoch rättegångslagstiftning och hyres- och
arrendenämnder.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4.
Rättsväsendet tillhör justitieutskottets beredning.

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden
om högre utbildning och forskning, studiestöd, skolväsendet samt förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena
15. Studiestöd och 16. Utbildning och universitetsforskning tillhör utbildningsutskottets
beredning.

Arbetsmarknadsutskottet (AU) bereder ärenden
om arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid,
semester, arbetsmiljö,statlig personalpolitik samt
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 13.
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14.
Arbetsmarknad och arbetsliv tillhör arbetsmarknadsutskottets beredning.

Trafikutskottet (TU) handlägger frågor om väg, järnvägs-, sjö-, och lufttransporter, trafiksäkerhet, post- och telekommunikationer,
informationsteknik (IT) samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22.
Kommunikationer tillhör trafikutskottets
beredning.

Bostadsutskottet (BoU) bereder bl.a. frågor om
bostäder och om tomträtt, vattenrätt, planläggning av bebyggelse, fysisk planering, fastighetsbildning och lantmäteri samt ärenden om rikets
administrativa indelning och sådana kommunfrågor som inte tillhör något annat utskotts
beredningsområde.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 18.
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande tillhör bostadsutskottets beredning.

Miljö- och jordbruksutskottet (MJU) bereder
ärenden om jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Det bereder även
ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt
ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör
annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena
20. Allmän miljö- och naturvård samt 23. Jordoch skogsbruk, fiske med anslutande näringar
tillhör miljö- och jordbruksutskottets
beredning.
Näringsutskottet (NU) bereder ärenden om
allmänna riktlinjer för näringspolitiken och
därmed sammanhängande forskningsfrågor
samt ärenden om industri och hantverk,
handel, energipolitik, regionalpolitik, statlig
företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena
19. Regional utjämning och utveckling, 21.
Energi och 24. Näringsliv tillhör näringsutskottets beredning.

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet.
Ett utskott kan enligt riksdagsordningen komma
överens med ett eller flera andra utskott att
bereda ett ärende gemensamt i ett sammansatt
utskott. Konstitutionsutskottet (KU) och utrikesutskottet (UU) har kommit överens om att gemensamt bereda ett ärende om EU:s framtidsfrågor.
Ärendet avser ett bidrag till den diskussion om
EU:s framtida utveckling som är tänkt att föregå
nästa regeringskonferens. Vid Regeringskonferensen i Nice i december 2000 nämndes särskilt
fyra framtidsfrågor:
kompetensfördelningen mellan EU och
medlemsstaterna, EU:s stadga om grundläggande rättigheter och dess ställning, möjligheterna
att förenkla fördragen samt de nationella
parlamentens roll i den europeiska strukturen.
Utskottets arbete ska även omfatta motioner
som rör framtidsfrågorna.
Till ledamöter i det sammansatta utskottet har
företrädesvis utsetts ledamöter i KU och UU som
också är ledamöter i EU-nämnden.

EU-nämnden i riksdagen
EU-nämnden består av 17 riksdagsledamöter
och alla riksdagspartier är representerade.
Nämnden ska samråda med regeringen i EUfrågor och har vanligen möte varje fredag, utom i
augusti när det är semester månad i en stor del
av Europa.
Till mötena kommer statsråden och samråder
om ärenden som ska tas upp i EU veckan därpå.
På så sätt blir Sveriges ställningstaganden i EU:s
ministerråd förankrade i riksdagen.
Vid EU-nämndens sammanträden förs
protokoll, som är offentliga. Uppgifter om
Sveriges förhandlingsstrategi och förhållanden
som rör andra stater kan ibland vara hemliga.

Partierna i riksdagen.
Våren 2001:
Ledamöter
Socialdemokratiska arbetarepartiet (s)
131
Moderata samlingspartiet (m)
82
Vänsterpartiet (v)
43
Kristdemokraterna (kd)
42
Centerpartiet ©
18
Folkpartiet liberalerna (fp)
17
Miljöpartiet de gröna (mp)
16
Summa
349
De politiska partiernas verksamheter gäller att
kräva förändringar i de politiska styrningarna och
får då sin plats i områdena 36-39. Partiernas förmåga att göra politiska planeringar för människornas levnadsvillkor är låg och yttrar sig i det s
k politikerföraktet. De politiska partierna bör lära
sig att att mer noga planera för framtiden:
Individernas kroppsliga förhållanden,
Individernas psykiska förhållanden,
Individernas fysiska miljöer,
Individernas sociala miljöer.
Ett referat om partiernas program,
”Kommentarer till partiprogrammen”, finns på:
http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr36-39.html

Statsråden i Sveriges
regering.
010311
Statsminister Göran Persson
o leder och samordnar regeringens arbete och
har det övergripande ansvaret för regeringens
politik.
Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén ansvarar
för:
o att samordna regeringens arbete och att
avlasta statsministern vissa arbetsuppgifter
o de grundlagsfrågor som har anknytning till
Regeringsformen
Justitieminister Thomas Bodström ansvarar
för:
o Polis, åklagare, domstolar och kriminalvården. Under Justitiedepartementet finns också
andra myndigheter, som Brottsförebyggande
rådet (BRÅ) och Brottsoffermyndigheten.
o Rättsväsendets insatser för att förebygga
och bekämpa brott. Justitieministern svarar
också för regeringens satsning på det lokala
brottsförebyggande arbetet i kommunerna.
o Lagstiftning som rör ordning och säkerhet i
samhället, till exempel straffrätten som omfattar lagstiftning om brott och olika påföljder.
o Civilrätten, alltså sådan lagstiftning som
handlar om enskildas rättsliga ställning samt
deras inbördes personliga och ekonomiska
förhållanden. Civilrätten omfattar familjelagstiftning, exempelvis frågor om vårdnad och
umgänge, men också lagstiftning om köp,
hyra, och skadestånd mm.
o Lagstiftning på flera områden som är viktiga
för näringslivet, som reglerna kring olika
former av bolag, konkurser, upphovsrätt,
transporträtt, skiljemannalagstiftning mm.
o Ärenden om nåd för personer dömda till
fängelse och utlämning av brottslingar.

Demokrati- och förvaltningsminister Britta Lejon
ansvarar för:
o Kommuner (utom den kommunala ekonomin)
o Frågor om kommunal demokrati och lagstiftning, Regional ansvarsfördelning och kommunal
samverkan.
o Medborgarnas inflytande och delaktighet
o Statlig förvaltningspolitik (ej mark och bolag),
kvalitets och kompetensutveckling inom staten,
arbetsgivarfrågor inom staten. Styrning, ledning
och utveckling av statliga verksamheter.
o Demokrati- och inflytandefrågor på statlig och
kommunal nivå
o Statistik
o Grundlagsfrågor (utan anknytning till Regeringsformen) samt frågor rörande sekretesslagen,
förvaltningslagen och vallagen.
o Lagar på IT-området
o Konsumentfrågor
o Folkrörelsefrågor
o Ungdomsfrågor
Utrikesminister Anna Lindh ansvarar för ärenden
som gäller:
o rikets förhållande till och överenskommelser
med andra stater och internationella
organisationer
o rikets gränser
o Utrikesnämnden
o svenska beskickningar och konsulat samt
delegationer vid internationella organisationer
o utländska beskickningar och konsulat i Sverige
samt sådana organ eller organisationer, som
avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall
o svenska medborgares rätt och bästa i
främmande länder, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement
o lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till
svenska medborgare i utlandet m.m.
o mål vid den europeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna och den europeiska
kommissionen för de mänskliga rättigheterna

o klagomål mot Sverige inför andra
internationella organ för övervakning av
efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga
rättigheter
o passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när det gäller diplomatpass, tjänstepass och UD-viseringar
o information om Sverige i utlandet, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement
o europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement
o ärenden vid EG-kommissionen och EFTA:s
o övervakningsmyndighet samt mål vid EFTAdomstolen, EG-domstolen och EG:s förstainstansrätt
o lagen (1996:95) om vissa internationella
sanktioner.
o flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement
o internationellt utvecklingssamarbete regionala
utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement
o Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör
utvecklingspolitiska aspekter av Världsbankens
agerande.
Handelsminister Leif Pagrotsky ansvarar för
ärenden som gäller:
o bilateralt samarbete med länderna i Centraloch Östeuropa
o nordiska samarbetsfrågor
o utrikeshandel och handelspolitik
o allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och
världshandelsorganisationen (WTO)
o internationella tull- och handelsförhandlingar
o Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD)
o förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.
o exportkontrollfrågor avseende produkter med
såväl civil som militär användning

o främjande av utländska investeringar i
Sverige
o allmänna frågor om teknisk provning och
kontroll samt standardisering
o genomförandet av EG:s inre marknad
o exportfrämjande
o internationella överenskommelser om
allmänna villkor för exportkrediter
o handelskamrar.
Statsrådet Maj-Inger Klingvall ansvarar för
frågor som gäller:
o flyktingar, mottagande av asylsökande,
utlänningars rätt att vistas i landet, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat
departement
o internationellt utvecklingssamarbete
regionala utvecklingsbanker, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat
departement
o Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör
utvecklingspolitiska aspekter av Världsbankens agerande.
Försvarsminister Björn von Sydow ansvarar
för:
o Totalförsvaret
o det militära försvaret
o vissa delar inom det civila försvaret
o Befolkningsskydd, räddningstjänst och
förebyggande åtgärder mot brand
o Tillträde till Sveriges territorium
o Transport av farligt gods samt brandfarliga
varor
Socialminister Lars Engqvist ansvarar för:
o Hälso- och sjukvård
o Tandvård
o Dopnings-, alkohol- och narkotikapolitik
o Äldre- och handikappfrågor
o Socialtjänst

Socialförsäkringsminister Ingela Thalén ansvarar
för:
o Pensioner
o Sjuk-, föräldra- och arbetsskadeförsäkring
o Barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd
o Barnen i egenskap av regeringens barnminister
med uppgift att fokusera på barn och deras
villkor
Finansminister Bosse Ringholm ansvarar för:
o allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
o den principiella inriktningen av finanspolitiska
åtgärder
o statsskuldspolitiken
o den statliga budgetpolitiken
o skattepolitiken
o internationellt ekonomiskt samarbete
o bank-, försäkrings- och
värdepappersmarknadsfrågor
o spelfrågor
Statsrådet Lars-Erik Lövdén ansvarar för:
o Bostadsförsörjning och bostadsfinansiering
o Kommunernas ekonomi
o Länsstyrelserna och regionfrågan
Utbildningsminister Thomas Östros:
o Universitets- och högskoleväsendet
o Forskning och vetenskaplig verksamhet
o Studiestöd och studiesociala frågor
Skolminister Ingegerd Wärnersson:
o Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
o Grund- och gymnasieskolan
o Vuxenutbildning
o Folkbildning
Jordbruksminister och jämställdhetsminister
Margareta Winberg ansvarar för:
o Jordbruk, fiske, ren- och trädgårdsnäring
o Djurskydd
o Livsmedelsfrågor
o Jakt och viltvård

o Miljöfrågor inom jordbruket
o Samefrågor
o Jämställdhet mellan kvinnor och män.
Kulturminister Marita Ulvskog ansvarar för:
o Kulturarvet
o Konstarterna
o Det tryckta ordet
o Radio och television
Miljöminister Kjell Larsson ansvarar för:
o Naturvård
o Vatten- och luftvård, kretslopp
o Miljöskydd och forskning
o Internationellt miljösamarbete
o Samordning av regeringens miljöpolitik
o Samhällsplanering
o Lantmäteri
o Meteorologi och geoteknik
o Byggande och inomhusmiljö
Näringsminister Björn Rosengren ansvarar för:
o Arbetsmarknadspolitik
o arbetsförmedling
o arbetsmarknadsutbildning
o arbetslöshetsersättning
o övriga arbetsmarknadspolitiska frågor
Basindustri
o skogsindustri
o annan energiintensiv basindustri
o fordonsindustri med underleverantörer
o återvinning
Energi
o energiförsörjning
o energianvändning
o energiforskning o säkerhet och beredskap inom
energiområdet
Forskning och utveckling
o teknisk forskning
o industriell utveckling
o rymdverksamhet
Företag med statligt ägande
o förvaltning av företag med statligt ägande.

IT
o Infrastruktur och samordningsansvar för
frågor om användning av informationsteknik
Kommunikationer
o infrastrukturfrågor och transportfrågor vad
avser vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart
Näringslivsutveckling
o företagsutveckling
o småföretag
o regelförenkling
o patent-och innovationsfrågor
o allmänna tillväxtbetingelser för företag.
Statsrådet Mona Sahlin ansvarar för:
Arbetsliv
o arbetstid
o arbetsorganisation
o arbetsmiljö
o arbetsrätt
o inkl. diskrimineringslagstiftning
o (utom jämställdhetslagstiftning)
o kompetensutveckling
Kommunikationer
o Lagstiftning som gäller post, tele- och
radiokommunikationer
Integration och minoritetsfrågor
o invandrares introduktion i Sverige
o diskrimineringsfrågor
o främlingsfientlighet och rasism
o svenskt medborgarskap
o nationella minoriteter i Sverige m.m.
Storstadspolitik
o utveckling och samordning av den nationella
storstadspolitiken
Estonia
o frågor som har att göra med M/S Estonias
förlisning
Statsrådet Ulrica Messing ansvarar för:
Regionalpolitik
o Stödområden
o Stöd till företag

o Regionalpolitisk samordning av olika samhällssektorer
Regional näringspolitik
o Regionala tillväxtavtal
Idrottsfrågor
o Idrottspolitiska frågor i Sverige
o Internationell idrottspolitik
Konkurrens
o Konkurrens
o Näringsfrihet
o Vissa näringsrättsliga frågor
o Statsstöd
Kooperativt företagande
Mineralpolitik
o Mineralfrågor
o Geologisk undersökning
Skogspolitik
o Skogsbruk
Turism
o Turistpolitik
o Internationell turistmarknadsföring
EUs strukturfonder
o De geografiska och nationella målprogrammen
1, 2 och 3
o Gemenskapsinitiativen Equal, Interreg, Urban
och Leader+

Departementen våren 2001:
Statsrådsberedningen: statsministern + vice st.
Finansdepartementet: finansministern + 1 st.råd.
Försvarsdepartementet: försvarsministern.
Jordbruksdepartementet: jordbruksministern
Justitiedepartementet: justitieminister + 1 st.råd.
Kulturdepartementet: kulturministern + 1 st.råd.
Miljödepartementet: miljöministern.
Näringsdepartementet: näringsministern+ 1st.r.
Socialdepartementet: socialministern + 1 st.råd.
Utbildningsdepartementet: utb.ministern + 1 st.r.
Utrikesdepartementet: utrikesministern + 2 st.råd

Regeringens planering.
En översiktlig genomgång.
Planering av individernas kroppsliga förhållanden
sker, i den mån den förekommer, i socialdepartementet när det gäller hälso-och sjukvård, socialförsäkringar od och i finansdepartementet när det
gäller tillgångar till mer pengar varmed kan köpas
mat och kläder, bostad etc (bl a skatternas och
bidragens fördelande verkan). Näringsdepartementet har del i hur människor kan få arbetsinkomster i god arbetsmiljö. De kroppsliga förhållandena beror i hög grad av kommersiella företag.
Planering av individernas psykiska förhållanden
sker, i den mån den förekommer, i utbildningsdepartementet, i näringsdepartementet (arbetsmarknadsutbildning o d) och i någon mån i kulturdepartementet (kulturyttringarna som information
och betydelse för värderingar om människors
samverkan) . Den s k kulturen drivs dock mest av
kommersiella företag. Informationsflödena flödar
i hög grad på de kommersiella företagens villkor.
Planering av de fysiska miljöerna och de
ekonomiska verksamheterna
sker i viss utsträckning genom miljödepartementet och finansdepartementet (bostadsförsörjning
bl a och ekonomisk styrning på det hela taget),
handelministern, försvarsdepartementet, jordbruksdepartementet och näringsdepartementet.
Planering av individernas sociala miljöer
sker i viss utsträckning i justitiedepartementet
(människors beteende, regler om förhållande
mellan människor, brott, polis, demokrati mm),
utrikesdepartementet (förhållande till samhällen
utanför Sverige, flyktingar, regler för handel,
internationellt utvecklingssamarbete mm). Kulturdepartementet ( den s k kulturens betydelse för
de sociala miljöerna och människors samvaro)
och i näringsdepartementet (diskriminering mm).

Politikområden.
Enligt BUDGETPROPOSITIONEN 2001.
(http://finans.regeringen.se/propositionermm/p
ropositioner/bp01/politikomr.html)

” En nyhet i årets budget är indelningen av
den statliga verksamheten i olika politikområden. Med den nya indelningen är det tänkt att
det ska bli lättare att se vad vi får för pengarna
I budgetpropositionen för 2001 har regeringen i vanlig ordning gett förslag på hur
statens utgifter ska fördelas på 27 stycken så
kallade utgiftsområden. "Hälsovård, sjukvård
och social omsorg" utgör exempelvis ett utgiftsområde. Utgiftsområdena finns reglerade i
budgetlagen.
Men för första gången har regeringen också
gjort en indelning av verksamheten i 47 olika
politikområden. Det finns flera olika anledningar till det. Riksdagen har beställt mål som
är lättare att följa upp och förhoppningen är att
det ska bli lättare att formulera mål på politikområdesnivå än på utgiftsområdesnivå.
Även inom Regeringskansliet har man upplevt att utgiftsområdena är för grova och att en
bättre koppling behövs mellan mål, kostnader
och resultat. Tidigare har myndigheternas
verksamhet varit A och O för upplägget av
budgetpropositionerna. Med politikområdena
blir det ett förändrat fokus. Det är verksamheten som blir tongivande. Meningen är helt
enkelt att det ska bli lättare att mer konkret se
vad vi får för pengarna……..
Det här är antagligen inte de slutgiltiga områdena, utan vissa områden kan eventuellt komma att slås ihop. Men först avvaktar man riksdagens reaktion…...
Införandet av politikområden innebär inte
att utgiftsområden på kort sikt försvinner.

Att ta bort utgiftsområdena skulle kräva en
ändring av budgetlagen. Politikområden ska inte
heller ses som parallella med utgiftsområdena,
snarare som en underindelning. Ett politikområde kan vara en del av ett utgiftsområde, men
det finns också politikområden som består av
anslag inom flera utgiftsområden…..
Här följer de 47 politikområdena:
Effektiv statsförvaltning
Finansiella system och tillsyn
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Utrikes- och säkerhetspolitik
Försvarspolitik
Skydd mot olyckor
Internationell utvecklingssamarbete
Samarbete Central- och Östeuropa
Integrationspolitik
Storstadspolitik
Migrationspolitik
Hälso- o sjukvårdspolitik
Folkhälsa
Barnpolitik
Handikappolitik
Äldrepolitik
Socialtjänstpolitik
Ersättning vid arbetsoförmåga
Ekonomisk äldrepolitik
Ekonomisk familjepolitik
Arbetsmarknadspolitik
Arbetslivspolitik
Jämställdhetspolitik
Utbildningspolitik
Forskningspolitik
Mediepolitik
Kulturpolitik
Ungdomspolitik
Folkrörelsepolitik
Bostadspolitik
Regional samhällsorganisation
Regionalpolitik
Miljöpolitik

Energipolitik
Transportpolitik
IT, tele och post
Näringspolitik
Utrikeshandel, export och investeringsfrämjande
Konsumentpolitik
Skogspolitik
Djurpolitik
Livsmedelspolitik
Landsbygdspolitik
Samepolitik
Demokrati
Minoritetspolitik

Utgiftsområden:
1 Rikets styrelse
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
3 Skatteförvaltning och uppbörd
4 Rättsväsendet
5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan
6 Totalförsvar
7 Internationellt bistånd
8 Invandrare och flyktingar
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom o handikapp
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet
14 Arbetsmarknad och arbetsliv
15 Studiestöd
16 Utbildning och universitetsforskning
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning o
byggande
19 Regional utjämning och utveckling
20 Allmän miljö- och naturvård
21 Energi
22 Kommunikationer
23 Jord-, skogsbruk, fiske m anslutande näringar
24 Näringsliv
25 Allmänna bidrag till kommuner
26 Statsskuldsräntor m.m.
27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Beslutssverige.
Från en kort vägledning från riksdagen.

"Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till
staten och bestämmer hur statens medel skall
användas. Riksdagen granskar rikets styrelse
och förvaltning." (Texten kommer från I kap.4
§ regeringsformen - en av Sveriges grundlagar). Riksdagen utser statsminister.
"Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför
riksdagen." (Regeringsformen I kap. 6 §). Regeringen lämnar förslag till riksdagen, verkställer riksdagsbeslut, utfärdar bestämmelser
för myndigheter och träffar avtal med andra
stater och internationella organisationer.
Så här går arbetet till i riksdagen:
1. Regeringen lämnarförslag, propositioner, till
riksdagen. Riksdagen tar emot förslagen och
lämnar dem vidare till riksdagens ledamöter
och till något av riksdagens utskott. Utskotten
är specialiserade på olika ämnesområden.
2. Riksdagens ledamöter får 15 dagar på sig
att i motioner lämna synpunkter på regeringens förslag. Under den allmänna motionstiden
i september-oktober varje år får ledamöterna
skriva motioner i vilket ämnesområde de vill.
3. På möten varje vecka diskuterar
partigrupper-na regeringens förslag och hur
gruppen ska ställa sig till aktuella frågor. Vissa
frågor diskuteras i mindre arbetsgrupper.
4. Utskotten, som har 17 ledamöter och minst
lika många suppleanter och ett kansli, går
igenom regeringens förslag och ledamöternas
motioner i ärendet. Ibland kallar utskotten till
sig experter till

slutna eller offentliga utfrågningar. De kan även
be myndigheter eller organisationer om synpunkter i någon fråga. Efter behandlingen skriver
utskottet ett betänkande. Där föreslår man hur
kammaren ska rösta i ärendet. De ledamöter som
inte delar utskottsmajoritetens uppfattning
lämnar reservationer till betänkandet. Utskott kan
också på eget initiativ ta upp ärenden.
5. I kammaren fattar riksdagen beslut på grundval
av utskottens betänkanden. En ledamot kan
begära att kammaren ska fatta beslutet genom
omröstning - votering.
6. I kammaren besvarar statsråd varje vecka
frågor och skriftliga interpellationer från enskilda
riksdagsledamöter. Under rubriken information
från regeringen berättar statsråd om viktiga och
aktuella ämnen och händelser från regeringens
beslutsområde. I kammaren hålls dessutom en
rad olika d-batter: finanspolitisk debatt, utrikespolitisk debatt, allmänpolitisk debatt, partiledardebatt och debatter om aktuella ämnen.
7. Allt som sägs i kammaren och alla omröstningsresultat trycks i ett protokoll som är klart
dagen efter debatten.
8. Riksdagens beslut lämnas i form av en riksdags-skrivelse till regeringen som verkställer
beslutet.
Så här ser Beslutssverige ut:
• allmän debatt, mynnar ut i krav på utredning
• regeringen tillsätter en utredning
• utredningen lämnar ett förslag, olika intressenter får yttra sig över förslaget
• regeringen läser yttrandena, tar ställning och
skriver en proposition, förslag till lagtext sänds i
vissa fall till lagrådet för yttrande
• regeringen lämnar propositionen till riksdagen
• propositionen bordläggs i kammaren
• 15 dagars motionstid för ledamöterna, proposi-

tionen behandlas i riksdagens partigrupper
• motioner läggs fram
• ett utskott bereder propositionen och motioner,
utskottet begär eventuellt yttrande, hearing eller
föredragning i aktuellt ämne
• utskottet skriver ett förslag - betänkande - till
hur riksdagen ska besluta
• betänkandet debatteras i kammaren
• riksdagen fattar beslut i ärendet
• riksdagens beslut sänds till regeringen
• regeringen verkställer beslutet
Och så här kan Du påverka:
• Du kan gå med i ett politiskt parti och arbeta
praktiskt med de frågor du tycker är viktiga.
• Du kan gå med i en organisation som värnar om
de värden som ligger dig varmt om hjärtat.
• Du kan söka upp kommun- och landstingspolitiker och framföra dina synpunkter.
• Du kan försöka påverka opinionen via
massmedia.
• Du kan ringa en riksdagsledamot Telefon: 08786 40 00
• Du kan skriva till en riksdagsledamot Adress:
Riksdagen, 100 12 Stockholm e-post:
fornamn.efternamn@riksdagen.se
• Du kan skriva till det utskott som arbetar med
de frågor du är engagerad i. Adress: Riksdagen,
100 12 Stockholm
• Du kan även,tillsammans med andra som har
samma uppfattning, begära företräde för ett
utskott som arbetar med en fråga som berör dig.
www.riksdagen.se
På riksdagens webbplats hittar du alla riksdagsledamöter - deras arbete och uppdrag - det
löpande riksdagsarbetet, dvs debatter och beslut.
Här kan du också beställa riksdagstryck och
skolmaterial. Länkat till webbplatsen finns Rixlex
som innehåller riksdagstrycket, regeringens
utredningsdirektiv och kommittéberättelser samt
Svensk författningssamling (SFS).

EU. Europeiska unionen.
(Från riksdagens skrift EU-upplysningen nr 2
2000)

EU har fem gemensamma institutioner:
Europeiska kommissionen (lägger fram förslag, verkställer, övervakar), Europeiska unionens råd (ministerrådet, beslutar), Europaparlamentet (lämnar yttrande, beslutar), EG-domstolen (tolkar, avgör tvister) och Europeiska
revisionsrätten (granskar räkenskaper).
Dessutom finns Europeiska rådet (drar upp
riktlinjer), Regionkommittén (ger råd) och
Ekonomiska och sociala kommittén (ger råd).
I EU:s beslutsprocess deltar kommissionen,
ministerrådet och Europaparlamentet. EGdomstolen medverkar däremot inte i beslutsprocessen utan har i stället till uppgift att tolka
de gemensamma reglerna och avgöra om de
följs på rätt sätt. Revisionsrätten medverkar
inte heller i beslutsprocessen utan granskar
hur EU använder sin budget.
Regionkommittén samt Ekonomiska och
sociala kommittén fungerar som ett slags remissinstanser till kommissionen och ministerrådet, dvs. de måste ibland rådfrågas innan
beslut kan fattas.
Ingen av EU:s institutioner kan fatta beslut
om nya regler på egen hand utan att ta hänsyn
till de andra institutionerna. Kommissionen ut
arbetar förslag, som därefter behandlas i
Europaparlamentet och ministerrådet, där de
också slutligen antas (eller förkastas).
Det är viktigt att skilja mellan ministerrådet
och Europeiska rådet. Europeiska rådet kallas
ibland EU:s högsta organ (till skillnad från
EU:s högsta beslutande organ). I Europeiska
rådet träffas medlemsländernas regeringschefer (statsminister eller motsvarande) och vissa
statschefer (Finlands och Frankrikes presidenter) samt kommissionens ordförande. Dess-

utom deltar medlemsländernas utrikesministrar
och ytterligare en medlem av kommissionen.
Europeiska rådet sammanträder minst en gång
per halvår i det EU-land som innehar ord förandeskapet. I Europeiska rådet diskuteras i huvudsak
de politiska riktlinjerna för EU:s samarbete och
utveckling. Europeiska rådet utfärdar också
deklarationer i utrikespolitiska frågor.
Europeiska rådet är ingen formell EU-institution
och fattar ytterst få juridiskt bindande beslut. Den
typ av beslut som Europeiska rådet kan fatta
handlar bland annat om vilka gemensamma strategier som EU ska genomföra inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Beslutet
att införa en valutaunion fattades av Europeiska
rådet.

Kommissionärernas ansvarsområden:
Romano PRODI (Italien), ordförande.
Neil KINNOCK (Storbritannien), vice ordförande,
ansvar för administrativa reformer.
Loyola DE PALACIO (Spanien), vice ordförande,
ansvar för relationerna till Europaparlamentet
samt transport och energi.
Mario MONTI (Italien), konkurrensfrågor.
Franz FISCHLER (Österrike), jordbruks- och fiskefrågor.
Erkki LIIKANEN (Finland), företagsfrågor och frågor om informationssamhället.
Frits BOLKESTEIN (Nederländerna), inre marknaden, tull och skatter.
Philippe BUSQUIN (Belgien), forskning.
Pedro SOLBES MIRA (Spanien), ekonomiska och
monetära frågor.
Poul NIELSON (Danmark), utvecklingsfrågor och
humanitär hjälp.
Günter VERHEUGEN (Tyskland), utvidgningen.
Chris PATTEN (Storbritannien), yttre förbindelser,
gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
Pascal LAMY (Frankrike), handelsfrågor.
David BYRNE (Irland), hälso- o konsumentfrågor.

Michel BARNIER (Frankrike), regionalpolitik.
Viviane REDING (Luxemburg), utbildning och
kultur.
Michaele SCHREYER (Tyskland), budget.
Margot WALLSTRÖM (Sverige), miljö.
Antonio VITORINO (Portugal), rättsliga och inrikes frågor.
Anna DIAMANTOPOULOU (Grekland), sysselsättning och sociala frågor.

Partigrupper i Europaparlamentet.
• Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokraterna) och Europademokrater.
• Europeiska socialdemokratiska partiets grupp.
• Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp.
• Gruppen De gröna/ Europeiska fria alliansen.
• Gruppen Europeiska enade vänstern/ Nordisk
grön vänster.
• Gruppen Unionen för nationernas Europa.
• Gruppen för demokratiernas och mångfaldens
Europa.

Mandatfördelningen i Europaparlamentet.
Inom parentes antal röster i ministerrådet.
Tyskland
99 (10)
Frankrike
87 (10)
Italien
87 (10)
Storbritannien 87 (10)
Spanien
64 (8)
Nederländerna 31 (5)
Belgien
25 (5)
Grekland
25 (5)
Portugal
25 (5)
Sverige
22 (4)
Österrike
21 (4)
Danmark
16 (3)
Finland
16 (3)
Irland
15 (3)
Luxemburg
6 (2)

FN. Förenta Nationerna.
Se även längre redovisningar från Svenska
FN-förbundet på
http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr93.html

Förenta nationerna.
Förenta Nationernas huvudorgan är :
* Generalförsamlingen, där alla medlemsländer
är med och har en röst var.
* Säkerhetsrådet, med begränsat antal medlemmar. Vakar över freden i världen.
* Ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC,
som drar upp riktlinjerna för FNs hela verksamhet för bättre levnadsförhållanden och
mänskliga rättigheter åt alla.
* Förvaltarskapsrådet, för att förbereda kolonier för självständighet. Nu liten verksamhet.
* Internationella domstolen.
*Sekretariatet, som är FNs verkställande
organ.
Till detta kommer ett stort antal underorgan
och fackorgan.

Några av FNs underorgan och fackorgan.
IAEA. Internationella atomenergiorganet.
UNCHS. FNs centrum för boende-och bebyggelsefrågor.
UNDP. FNs utvecklingsprogram. Planerar,
finansierar och leder FN-systemets gemensamma bistånd till u-länderna.
UNFPA. FNs befolkningsfond.

.UNHCR. FNs flyktingkommissarie. Ger rättsskydd och materiell hjälp till världens flyktingar
UNICEF. FNs barnfond. Ger u-länderna bistånd
för förbättring av barnens hälsa, uppväxtmiljö
och utbildning.
ILO. Internationella arbetsorganisationen.
FAO. FNs livsmedels -och jordbruksorganisation.
UNESCO. FNs organisation för utbildning,
vetenskap och kultur.
WHO. Världshälsoorganisationen.
IBRD. Världsbanken- Internationella
återuppbyggnads- och utvecklingsbanken.
IDA. Internationella utvecklingsfonden.
IFC. Internationella finansieringsbolaget.
IMF. Internationella valutafonden.
ICAO. Internationella civila luftfartsorganisationen.
UPU. Världspostunionen.
ITU. Internationella teleunionen.
WMO.Meterologiska världsorganisationen.
IMO.Internationella sjöfartsorganisationen.
WIPO. Världsorganisationen för intellektuella
äganderätten.
IFAD. Internationella jordbruksutvecklingsfonden.
UNIDO. FNs organisation för industriell utveckling. Bistår u-länder med rådgivning vid deras
industriella uppbyggnad.
WTO. Allmänna tull-och handelsavtalet (tidigare
GATT).
FNs fredsbevarande operationer.

FNs generalsekreterare
1946-53 Trygve Lie
53-61
Dag Hammarskjöld
61-71
U Thant
71-81
Kurt Waldheim
82-92
Javier Péres de Cuellar
92-96
Boutros Boutros Ghali
97Kofi Annan

_________________________________________________________
10-60 Filosofiska. Religiösa, politiska verksamheter o d.Naturforskning__
61 Hälso- och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter
61
61
61________________________________________________________
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
62
62________________________________________________________
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, trädgård, djur, jakt, fiske.
63________________________________________________________
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning od.
64
64
64________________________________________________________
651 Kontorsverksamheter. Datoranvändning.
651
651_______________________________________________________
652_Offentlig opolitisk civil och militär förvaltning___________________
653 Handelsverksamheter
653
653
653_______________________________________________________
654-656 Telekommunikationer. Förlag. Transporter, resebyrå, lagring
654-656
654-656
654-656___________________________________________________
657 Penningverksamheter o d.
657_______________________________________________________
658-659 Allmänna företagsekonomiska verksamheter. Marknadsföring.__
66-68 Tillverkning av varor.
66-68
66-68
66-68
66-68
66-68______________________________________________________
69 Byggande av byggnader och anläggningar.
69
69________________________________________________________
70-78Formgivning av fysiska miljöer. Bildkonstnärliga verksamheter mm.
79 Formgivning av sociala miljöer.
79 Beteendeverksamheter. Teater, nöjen od.
79 Socialt arbete. Utbildningsverksamheter.
79 Sport o d
79
79________________________________________________________
80-99 Språkliga och litterära verksamheter._______________________

Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK)
enligt Statistisk årsbok för Sverige (SÅS).
Alla verksamheter 10-99.
Personer med ej identifierbara yrken enligt SÅS : Samtliga 413 496. Därav
kvinnor 185 122.
Samtliga yrken enligt SÅS : Samtliga 4 491 493. Därav kvinnor 2 157 684 .
I diagrammet motsvarar varje rad cirka 100 000 personer. Antalen i de angivna
områdena har avrundats till jämna 100 000 varvid personer med ej identifierade
yrken har fördelats ut på områden.
Diagrammet avser 1990 , men torde i stort sett gälla även 2001.
Antalet förvärvsarbetande i områdena 10-60 är relativt litet.
Offentligtanställda som huvudsakligen styrs på politisk väg.
I områdena 61-99 är de inom 61 huvudsakligen anställda av landstingen
(hälso-o sjukvård) , de inom 652 offentligtanställda och de inom 79 ( mest
socialtjänst och skolor) huvudsakligen anställda av staten och kommunerna.
S k friskolor och privatsjukhus innebär problem med den politiska styrningen.
Problem finns i alla skolors förmåga att ge eleverna - de nya medborgarna - de
bra kunskaper, överblickar och värderingar som behövs i en god demokrati.
Offentligtanställda är cirka en fjärdedel av alla.
För övrigt är de förvärvsarbetande huvudsakligen verksamma inom privata
verksamheter som lyder under marknadernas krav, men där finns också s delar
som är offentligtanställda.
Privatanställda som huvudsakligen styrs av de s k marknadskrafterna.
De privata verksamheterna är omgivna av många politiskt givna restriktioner,
kanske kan några tas bort och andra komma till.
Cirka en fjärdedel av alla förvärvsarbetande finns i privata verksamheter som
gäller biologisk produktion samt tillverkning och byggande.
Cirka hälften av alla förvärvsarbetande finns i andra privata verksamheter,
ingenjörsverksamheter (som i viss utsträckning arbetar inom tillverkningsindustrin), hotell, restauranger, turism, energi- och hygienförsörjning, kontor,
handel, televerksamheter, transporter, penningverksamheter, allmänna
företagsekonomiska verksamheter och i medie- och nöjesindustrin.
Ett stort problem är reklamens, mediernas och nöjesindustrins ofta negativa
påverkan (ledande till våld och egoism od) på människornas kunskaper, värderingar och beteenden som skulle behöva utvecklas i mer solidarisk riktning.

Vad ska man nu göra?
Hur ska man tycka och tänka?
Världen.
Framställningen i det föregående börjar med
FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, Riodeklarationen och Riodeklarationens
handlingsprogram Agenda 21. De innehåller
riktlinjer för hur man bör leda utvecklingen i
världen. Det är dock skillnad mellan teori och
praktik: det är svårt att se hur riktlinjerna följs.
Man får kanske ha tålamod och tro att de
kommer att följas - på sikt.
Det ska tilläggas, att det finns en Europeisk
deklaration om de mänskliga rättigheterna
som bl a innehåller förbud mot dödsstraff.
Européerna tycker alltså, att dödsstraff inte
bör förekomma, något som sätter oss i
motsats till människorna i USA, där majoriteten hyllar dödsstraffet och där den nye
presidenten George W Bush är en hängiven
anhängare till detta straff. I Kina bedrivs
dödsstraffet, verkar det, som på löpande band.
De nämnda deklarationerna tar i stor
utsträckning sikte på förhållandena ide s k
u-länderna. Sverige är ett litet land i världen
och kan på egen hand inte göra mycket åt de
tragiska förhållandena där. Men det är viktigt
att svenskarna trots det blir mer medvetna
om bristerna i världen. Vi avsätter till u-länder
omkring en procent av värdet av vår
produktion, det är ändå något, och en del
tycker att bristerna i Sverige inte tillåter ens
det. Man lär få nöja sig med att biståndsverksamheterna fortsätter ungefär som nu.
Krigen i världen är bedrövande. Den långvariga konflikten mellan Israel och Palestinierna
ger en anledning misströsta om världens
framtid. Ryssland är en del av Europa och har
efter terrorregimerna stora problem. Utan att

ge en fullständig katalog över tragiska förhållanden i världen kan man konstatera, att det i den
finns mycket att beklaga.
Sverige är i union med ett antal Europeiska
stater som har kulturer i många avseenden och
på många håll som avviker från den svenska kulturen. EU är en omöjlig konstruktion och accepteras så länge det inte krävs demokrati i unionen
- enligt uttalande från en statvetarprofessor.
EU lär för många i Sverige vara ett hot som
lägger en ständigt oroande hand över livet. EU
behöver reformer som tar hänsyn till att de kulturella skillnaderna är ett hinder för unionen och
inte kan raderas. Om EU inte reformeras på
lämpligt sätt kan den svenska kulturen och välfärden förstöras, det gäller isynnerhet om Sverige
går med i EMU, myntunionen. Problemen med EU
är mycket stora och mycket större än den svenska debatten om EU låter en ana. Det är svårt
ange hur problemen ska angripas för att ge
tillfredsställande resultat, och det är svårt att lita
på dem i Sverige som är satta att sköta problemen. Hur ska de kunna tackla EUs mer än 20 000
byråkrater?
Verksamheter, levnadsvillkor och planeringar.
Efter deklarationerna har i det föregående intagits redovisningar om ett klassifikationssystem
för mänskliga verksamheter, om samhällsplanering, om människornas levnadsvillkor och roller
mm, om individernas möjligheter att förbättra för
sig och om att rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför krav om mer och
bättre planeringar.
I varje verksamhetsområde bör bedrivas
planeringar om hur det var, är, kan bli och bör bli,
opolitiska planeringar, inom ramarna för de politiska styrningarna.
Dessutom bör bedrivas politiska planeringar,
som syftar till att ge underlag för politiska beslut.
De politiska planeringarna bör grupperas kring
fyra problemområden som gäller människornas
levnadsvillkor:

* individernas kroppsliga förhållanden,
* individernas psykiska förhållanden,
* individernas fysiska miljöer,
* individernas sociala miljöer.
Myndigheter , riksdagen och regeringen.
Därefter redovisas Sveriges myndigheter med
mera enligt Internetdatabasen SverigeDirekt, som
numera sköts av regeringen, och redovisas riksdagsutskotten och regeringsdepartementen samt
riksdagens beskrivningar om Beslutssverige
samt ett diagram om förvärvsarbetande i Sverige.
Listan över myndigheterna är bedövande och
man kan förlamas av undran över hur man ska
kunna styra alla dessa institutioner och deras
byråkrater.
Rikdagen har en tämligen idyllisk syn på sin
verksamhet och i beskrivningen över hur man
kan påverka utvecklingen får man telefonnummer till riksdagen: det är bara att ringa.
Både listan över utskottens och departementens problemområden ställer en undran om de
som är i systemen kan ha någon överblick över
alla problem och inte drunkna i detaljerna.
Är sanningen att överblicken saknas och att de
drunknar i detaljerna?
Samhällsplaneringens problem. Framtiden.
Framtidsproblem slutar och börjar i:
* Samhällena kan inte förbättras utan politiska
styrningar. Balansen mellan politik och
marknadskrafter behöver förändras till förmån för
mer goda politiska styrningar.
* Goda politiska styrningar kräver bra politiska
partier, och de svenska politiska partierna är inte
tillräckligt bra. De är för mycket kaffekoppspartier
som verkar tro att politik kan tänkas ut vid samtal
över kaffebordet. Politik kan inte planeras på det
sättet, det behövs grundliga utredningar och
många mödosamma undersökningar och
partierna bör redovisa vartåt de syftar ifråga om
människornas levnadsvillkor så som de har
angetts här.

* För att partierna ska få lust att göra goda
planeringar om politiken måste den stora
allmänheten som röstar fram ledamöter till de
demokratiska församlingarna ha grepp om
samhällsplaneringens problem så att de kan
rösta fram lämpliga partier och ledamöter.
Det är nödvändigt med en mycket omfattande folkbildning om förändringsprocesserna
förändringsverksamheterna, mål som bör
ställas upp och om hur politiken kan leda till
förbättringar i samhället.
Att förbättra världen.
Vill man förbättra världen - göra världen till en
bättre plats - måste man arbeta på alla de fyra
områdena om psykiska och kroppsliga
förhållanden och fysiska och sociala miljöer.
De fyra områdena påverkar varandra och
direkt eller indirekt slutmålet: tillfredsställelse
för individen.
Ska man gemensamt kunna åstadkomma en
bättre framtid i världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I
en demokrati är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar
och ta ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkansverksamheterna,
i lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt
att alla medborgare är så väl informerade att
de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det
ställer stora krav på informationssystemen.
Resonemangen leder till att man bör göra
allt som är möjligt för att till alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om
världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper
om hur det var och är, kan bli och bör bli. För
att ha något att sprida ut måste man hålla
igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste man
hålla igång även kontinuerliga planeringar om
forskning, utredning, utbildning, information
och planeringar.

Planeringar bör finnas dels för en mängd
ämnesområden - verksamhetsområden, dels för
geografiska områden av olika storlekar. För alla
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och framför allt processer bör
planeras. Man bör alltså ha planeringar för tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer som fördelar i rummet och
förändrar med tiden.
Man bör noga skilja mellan planeringar och
beslut. Planeringar är beslutsunderlag. När alla
fått alla informationer i planeringsprocesserna
ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till
dem som fått makt att besluta, och det är också
informationsprocesser som ingår i samhällsplaneringens problem.
Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det slutliga verkställandet.
Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt
informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva verket är det så att de
förekommande informationsprocesserna bildar
eller utgör de förekommande planerings- och
beslutsprocesserna.
Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan ses som en mängd
informationsproblem med ca 6 miljarder personers, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten mellan
alla dessa personer. Samhällsplanering innebär
bl a konstruktion av förslag till framtider, då det
konstruktiva arbetet utförs i de psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer genom både inre och yttre informationsflöden.
Den röstande allmänheten bör ha kunskaper
om världsförbättringsproblemen , det innebär att
människornas inre verkligheter i verksamhetsområdena 11-17 bör förbättras. Verksamheterna 1117 gäller bl a kunskaper, framtidsvisioner, värderingar, uppfattningar om samband, logik och
moral.

Hur ska de inre verkligheterna kunna förbättras?
* De politiska partierna har ett stort ansvar för
hur människornas inre verkligheter kan bli bättre,
genom tydligare politik och tydligare redovisningar av konsekvenserna av partiernas förslag.
* Riksdagen, regeringen, kommunala församlingar, myndigheter och organisationer av alla slag
bör känna ansvar för den folkbildning det är fråga
om.
Det behövs förbättringar på alla ställen där
information i en eller annan form levereras, genom talade ord och beteenden, genom skrivna
ord, bilder etc, till exempel:
* Genom utbildningar i grundskolan, gymnasiet,
högskolor och alla andra skolor.
* Genom bättre möten, sammankomster och
kurser av olika slag.
* Genom tidningar, tidskrifter, böcker etc.
* Genom bättre reklam från de kommersiella
företagen.
* Genom bättre filmer från den kommersiella
branschen.
* Genom bättre TV-program både i SVT och
kommersiella kanaler.
* Genom bättre radioprogram.
* Genom bättre nöjesindustri.
* Genom bättre formgivning av föremål,
byggnader och anläggningar som ger ett bättre
informationsinnehåll.
* Genom bättre sociala kontakter människor
emellan bl a på arbetsplatser.
Detta låter kanske som otrevlig diktatur och det
är klart att det finns krafter som ogillar att kunskaper förs ut till hela folket, men på något sätt
bör människornas kunskaper ökas och attityder
förbättras.
Det behövs kunskapslyft om samhällsplaneringens problem, om verksamheterna 10-99 i det
uppgjorda systemet, verksamheternas beroenden
av varandra och målen för det hela.

Samhällsplaneringens problem. Av grundläggande betydelse är system för att skaffa och sprida kunskaper och värderingar.
Verksamheter
10-99

System för
att få kunskaper om
verksamheterna
10-99 och
deras effekter samt
system för
spridning av
kunskaperna till dem
som behöver kunskaperna.
System bl a:
Planeringar.
Forskningar.
Utredningar.
Grundskola
Gymnasier.
Komvux od.
Andra skolor o kurser.
Högskolor.
Radio. TV.
Film.
Föredrag.
Webbsidor
på Internet.
Tidningar.
Tidskrifter.
Information
från företag,
organisationer och enskilda. Etc.

System för politisk
planering och
styrning av
verksamheterna
10-99.
Politiska partier har
olika uppfattningar
om vilka styrningar
som bör förekomma.
De bör styra med
ledning av styrningarnas effekter.
Styrningarna
inkluderar
styrningar av de
kommersiella
företagen.

Kommersiella
företag. Företagens
syfte är vinst i
kronor. Men deras
verksamheter har
också effekter på
människornas levnadsförhållanden,
effekter som kan
avvika från allmänhetens önskemål.

Effekter på:
Individernas
kroppsliga
förhållanden.
Individernas
psykiska
förhållanden.
De fysiska
miljöerna.

Bedömning av
det önskvärda i
effekternas
fördelning på
olika individer.
Olika individer
och olika
politiska partier
har olika
önskemål om
fördelningarna.

De sociala
miljöerna.

Effekter på:
Individernas
kroppsliga
förhållanden.
Individernas
psykiska
förhållanden.
De fysiska
miljöerna. De
sociala miljöerna

Vinst i kronor

Bedömning av
effekternas
fördelning på
olika individer.
Olika politiska
partier har olika
önskemål om
fördelningarna.
Företagen bör
bedöma och
anpassa sina
verksamheter.

Omprövning
hos de
politiska
partierna av
deras
uppfattningar
om styrningar
av verksam heterna
10-99.

Allmänhetens väljarnas
uppfattningar

1 / 2 Individens inre verklighet
(i psyket) sedd som medel.
Vilja och förmåga att förändra

3 / 4 Politiska styrningar i den
yttre verkligheten (medel)

5 / 6 Ekonomiska handlingar i
den yttre verkligheten
(medel till kroppslig nytta)

7 / 9 Kulturella handlingar i
den yttre verkligheten
(medel till psykisk nytta)

1 / 2 Individens inre verklighet
(i psyket) sedd som mål.
Upplevelse av tillfredsställelse

Vill man förbättra världen måste man samtidigt arbeta på
förbättringar på många olika områden. De många områdena
kan sammanfattas i de fyra områdena 1 / 2, 3 / 4, 5 / 6 och 7 / 9.
Alla dessa fyra områden gäller medel för att nå mål, men 1 /
2 och endast 1 /2 gäller också ett slutmål.
De fyra områdena påverkar alla varandra och påverkar alla
direkt och / eller indirekt slutmålet. Det finns behov av förbättringar på alla områdena. Man kan säga att områdena
bildar länkar i en kedja som leder till målet, varvid som vanligt
gäller att ingen kedja är starkare än den svagaste länken.
Schemat gäller för både individer, individgrupper,
samhällen och grupper av samhällen. Det gäller också för
verksamhets- sektorer och för geografiska områden av olika
storlekar och kan användas för tidsintervall av olika längd.

Samhällsplaneringens problem och
klassifikationssystemet för mänskliga
verksamheter.
Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas inre
verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-,
forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena.
Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer och i
synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demokrati har i
princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket, men då den s k
representativa demokratin tillämpas har de förtroendevalda politikerna makten
och arbetet vänder sig därför främst till dem.
Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga och
psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och de finns inom
alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till alla som sysslar med
utbildning och information.
De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir 128 områden:
1-4: 42 områden. 5-6: 41 och 7-9 45 områden. Varje sådant område är
vanligen mycket innehållsrikt och kan delas upp i mindre områden, men för
förståelsen av det hela är det lämpligt med just de 128 förtecknade områdena.
Verksamheterna är inte i alla områden av samma karaktär. Man kan säga att
det i huvudområdena 1-4 i grunden är fråga om tankeverksamheter och
registrering av tankeverksamheter o d. Område 5 gäller i grunden naturforskningsverksamheter och 6 teknologisk-ekonomisk användning av naturforskningens rön till kroppslig - materiell nytta. Områden 7-9 kan anses gälla
kulturella verksamheter, där man visserligen använder materiella ting, men där
huvudsyftet är nytta för psyket, verksamheterna kan beskrivas som
informationsverksamheter med olika slags uttrycksmedel.
Den uppgjorda förteckningen över verksamheterna är grundad på studier
där verksamheterna hämtats från från etablerade system och klassifikationer
för näringsgrenar, yrken, utbildningar, forskningar och bibliotekssystemens
dokument mm. Utgångspunkten för huvudupplägget är det mer än 100 år
gamla bibliotekssystemet DC, som dock i väsentliga avseenden reviderats med
hänsyn till de under de många åren inträffade samhällsförändringarna. I några
delar stämmer systemet mer med DK (UDK) och det udda svenska bibliotekssystemet SAB .
Det här visade systemet för klassifikation av verksamheter finns närmare
behandlat på Internet, på hemsidan http://w1.861.telia.com/~u86105430 Där
finns bl a för vart och ett av de 128 områdena angivet förhållandet till DC, DK,
SAB och många andra olika system.

Antal arbetsställen 1998.
Uppgifterna från SCBs Företagsregister 1999 :
Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgren och storleksklass. Senast uppdaterad:
1999-10-01. Här fördelat på områden i Sven
Wimnells system:
SW-nummer. SNI-KOD. Näringsgren. SUMMA
ANTAL ARBETSSTÄLLEN.

101: O 92513 Arkiv 113
102: O 92511 Folkbibliotek 1340
102: O 92512 Forsknings- och specialbib. 12
2: O 91310 Religiösa samfund 6181
34: K 74111 Advokatbyråer m.m. 3625
34: K 74112 Patentbyråer m.m. 294
34: L 75231 Åklagarväsendet 48
34: L 75232 Domstolar 152
35: L 75111 Stats- o kommunledande, lagstift o
normerande organ 796
36-39: O 91320 Politiska partier och organisationer 770
5: K 73101 Naturvetenskapliga FoUinstitutioner 259
61: K 73103 Medicinska FoU-institutioner 782
61: L 75123 Myndigheter som adm hälso- o
sjukvård 86
61: L 75250 Brandförsvaret 861
61: N 85110 Slutenvårdskliniker, sjukhem 909
61: N 85120 Hälso- och sjukvårdsmottagningar
5168
61: N 85130 Tandläkarmottagningar 3731
61: N 85140 Andra enheter för hälso- och
sjukvård 6293
61: N 85200 Veterinärkliniker 813
61: O 93030 Begravningsbyråer m.m. 642
62: K 73102 Tekniska FoU-institutioner 572
62: K 73105 Tvärvetenskapl FoU-inst med

Tyngdpunkt vid naturvetenskap o teknik 63
62: K 74202 Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer 19523
62: K 74300 Tekniska provnings- och analysföretag 717
63: A 01 Jordbruk och serviceföretag till jordbruk
141523
63: A 02 Skogsbruk och serviceföretag till
skogsbruk 15374
63: B 05 Fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag 1138
63: K 73104 Lantbruksvetenskapliga FoUinstitutioner 60
63: L 75132 Myndigheter som adm jordbruk,
skogsbruk o fiske 182
641-642: H 55300 Restauranger 16898
641-642: H 55400 Barer och pubar 60
641-642: H 55510 Personalmatsalar 483
641-642: H 55521 Cateringföretag för 19
641-642: H 55522 Centralkök för sjukhus 7
641-642: H 55523 Centralkök för skolor, omsorgso a institutioner 138
641-642: H 55529 Övriga cateringföretag 707
643: H 55111 Hotell med restaurang utom
konferensanläggningar 1400
643: H 55112 Konferensanläggningar 321
643: H 55120 Hotell utan restaurang 531
643: H 55210 Vandrarhem m.m. 218
643: H 55220 Campingplatser m.m. 452
643: H 55230 Stugbyar m.m. 334
643: N 85311 Servicehus, service- lägenheter o
ålderdomshem 2519
643: N 85312 Gruppbostäder för psykiskt
utvecklingsstörda 2659
643: N 85313 Hem för vård eller boende 903
643: N 85314 Flyktingförläggningar 50
643: N 85315 Inackorderingshem 137
643: N 85323 Hemtjänst, dagcentraler 2604
644: E 40 El-, gas- och värmeverk 2316

644: E 41 Vattenverk 667
644: O 90 Reningsverk, avfalls anläggningar,
renhållningsverk 1633
644: K 74600 Företag f bevakning o
säkerhetstjänst, detektivbyråer 688
644: K 74703 Skorstensfejare 392
646: O 93021 Frisörsalonger 11674
646: O 93022 Skönhetssalonger 1226
646: O 93040 Inrättningar för kroppsvård 2887
646: O 93050 Övriga serviceföretag 255
647: K 70 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 43018
648: K 74701 Städföretag 4611
648: K 74702 Sanerings- och desinfektionsföretag 490
648: O 93011 Industri- o institutionstvätterier 183
648: O 93012 Konsumenttvätterier 548
649: P 95000 Förvärvsarbete i hushåll 4
651: K 72 Datakonsulter och dataservice-byråer
16096
även 66-68: K 72500 Servicefirmor för datorer och
kontorsmaskiner 486
651: K 74830 Kontorsservice- och översättningsbyråer 3106
652: L 75112 Inspekterande, kontroll o tillståndsgiv myndigheter 225
6520: L 75140 Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 135
6520: L 75211 Myndigheter som handlägger
utrikes ärenden 9
6524: Q 99000 Internat organisationer, utländska
ambassader o.d. 45
6525: L 75221 Militära operativa ledningsmyndigheter 15
6525: L 75222 Armén 88
6525: L 75223 Marinen 13

6525: L 75224 Flygvapnet 12
6525: L 75225 Centrala militära myndigheter 69
6525:L 75226 Civila försvaret och frivilligförsvaret 159
653+ 66-68: G 50 Handel m o serv.verkst f
motorfordon; bensinstationer 19741
653: G 50101 Handel med lastbilar, bussar och
specialbilar 323
653: G 50102 Handel med personbilar 3540
653: G 50103 Handel med husvagnar och
husbilar 239
66-68: G 50201 Bilserviceverkstäder, ej
specialiserade 7753
66-68: G 50202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder 1335
66-68: G 50203 Bilel- och bilelektronikverkstäder 307
66-68: G 50204 Däckserviceverkstäder 962
653: G 50301 Partih m reservd o tillbeh 865
653: G 50302 Detaljh m reservd o tillbehör till
motorfordon, ej motorcyklar 957
653+ 66-68: G 50400 Motorcykelhandel inkl
reparationsverkstäder 634
653: G 50500 Bensinstationer 2826
653: G 51 Parti- och agenturhandel utom med
motorfordon 45630 653+ 66-68: G 52 Detaljh,
reparation hushålls- o personliga artiklar
65334
66-68: G 52710 Skomakerier, klackbarer m.m.
610
66-68: G 52720 Reparationsverkstäder för
elektriska hushållsartiklar 1942
66-68: G 52730 Reparationsverkstäder för ur
och guldsmedsvaror 145
66-68: G 52740 Andra rep.verkst f hushållsartiklar o personliga art 957
653: K 71 Uthyrningsfirmor 5132
654: I 64201 Nätdriftsstationer 1821
654: I 64202 Radiostationer 69
654: I 64203 Kabel-TV-företag 72

655: DE 22110 Bokförlag 1 182
655: DE 22121 Dagstidningsförlag 616
655: DE 22122 Annonstidningsförlag 152
655: DE 22130 Tidskriftsförlag 757
655: DE 22140 Fonogramutgivare 1 046
655: DE 22150 Andra förlag 631
656: I 60 Landtransportföretag 27392
656: I 61 Rederier 816
656: I 62 Flygbolag 294
656: I 63 Serviceföretag t transport; resebyrå o
transportförmedling 5442
656: I 64110 Posten 1398
656: I 64120 Budbils-, kurir- och andra postföretag 365
656: K 74820 Förpackningsfirmor 158
657: J 65 Banker och andra kreditinstitut 4518
657: J 66 Försäkringsbolag 946
657: J 67 Serviceföretag till finansiell verk-samhet
2341
657: K 74120 Bokföringsbyråer, revisionsbyråer
m.m. 12909
657: K 74150 Holdingbolag 649
657: K 74843 Inkasso- o kreditkontrollbyråer 196
657: L 75113 Skatteförvaltningen och
kronofogdemyndigheter 246
657: L 75300 Försäkringskassorna 410
658: K 74140 Konsultbyråer avs företags organisation, information m.m. 18635
658: K 74500 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 595
658: K 74849 Diverse övriga företagsservicefirmor 2959
658: L 75133 Myndigheter som adm arbetsmarknadsprogram 162
658: L 75134 Myndigheter som adm andra
näringslivsprogram 33
658: O 91111 Branschorganisationer 749
658: O 91112 Arbetsgivarorganisationer 185
658: O 91120 Yrkesorganisationer 202
658: O 91200 Arbetstagarorganisationer 2247

659: K 74130 Marknads- o opinionsun659: K
74401 Reklambyråer 7953
659: K 74402 Annonsförmedlingsbyråer 505
659: K 74403 Direktreklamföretag 411
659: K 74409 Övr. marknadsföringsföretag 1360
659: K 74844 Mäss-, kongress- och
dagkonferensarrangörer 522
Varutillverkning och reparationer:
66-68: CA 10 Kolgruvor och torvindustri 146
66-68: CA 11 Ind för utv av råpetroleum o naturgas inkl serviceföret 20
66-68: CB 13 Metallmalmsgruvor 45
66-68: CB 14 Annan industri för SW 66-68: DA 15
Livsmedels- och dryckesvaruindustri 3324
66-68: DA 16 Tobaksindustri 3
66-68: DB 17 Textilindustri 1650
66-68: DB 18 Beklädnadsind; pälsind 1657
66-68: DC 19 Garverier; ind f reseffekter, handväskor, skodon o.d. 409
66-68: DD 20 Ind f trä o varor av trä, kork, rotting,
ej möbler 5705
66-68: DE 21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 525
66-68+655: DE 22 Förlag; grafisk och annan
reproduktionsindustri 8 827
655: DE 22110 Bokförlag 1 182
655: DE 22121 Dagstidningsförlag 616
655: DE 22122 Annonstidningsförlag 152
655: DE 22130 Tidskriftsförlag 757
655: DE 22140 Fonogramutgivare 1 046
655: DE 22150 Andra förlag 631
66-68: DE 22210 Dagstidningstryckerier 42
66-68: DE 22221 Tidskriftstryckerier 143
66-68: DE 22222 Boktryckerier, övriga tryckerier 2
742
66-68: DE 22230 Bokbinderier och industri för
trycksaksbehandling 253
66-68: DE 22240 Ind för sättning och annan
framst av tryckoriginal 502
66-68: DE 22250 Annan grafisk industri 624
66-68: DE 22310 Företag för reproduktion av
ljudinspelningar 43

66-68: DE 22320 Företag för reproduktion av
videoinspelningar 34
66-68: DE 22330 Företag för reproduktion av
data och datorprogram 60
66-68: DF 23 Ind f stenkolsprod, raff,
petroleumprod o kärnbränsle 59
66-68: DG 24 Kemisk industri 930
66-68: DH 25 Gummi- och plastvaruindustri 1
555
66-68: DI 26 Jord- och stenvaruind 1774
66-68: DJ 27 Stål- och metallverk 384
66-68: DJ 28 Industri för metallvaror utom
maskiner o apparater 9 671
66-68: DK 29 Maskinindustri som ej ingår i
annan underavdelning 5 286
66-68: DL 30 Industri för kontorsmaskiner o
datorer 441
66-68: DL 31 Annan elektroindustri 1 381
66-68: DL 32 Teleproduktindustri 647
66-68: DL 33 Ind f precisions-, medicinska o
optiska instr; ur 2 098
66-68: DM 34 Industri för motorfordon,
släpfordon o påhängsvagnar 707
66-68: DM 35 Annan transportmedelsin-dustri
1 309
66-68: DN 36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri 4719
66-68: DN 37 Återvinningsindustri 133
66-68: G 50201 Bilserviceverkstäder, ej
specialiserade 7753
66-68: G 50202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder 1335
66-68: G 50203 Bilel- och bilelektronikverkstäder 307
66-68: G 50204 Däckserviceverkstäder 962
653+ 66-68: G 50400 Motorcykelhandel inkl
reparationsverkstäder 634
66-68: G 52710 Skomakerier, klackbarer m.m.
610
66-68: G 52720 Reparationsverkstäder för
elektriska hushållsartiklar 1942
66-68: G 52730 Reparationsverkstäder för ur
och guldsmedsvaror 145

66-68: G 52740 Andra rep.verkst f hushållsartiklar o personl art 957
även 66-68: K 72500 Servicefirmor för datorer och
kontorsmaskiner 486
68+77: K 74814 Fotolaboratorier 368
69: F 45 Byggindustri 52659
71: L 75131 Myndigheter som adm infrastrukturprogram 219
72: K 74201 Arkitektkontor 2249
739: O 92520 Museer och kulturminnesinst. 622
74: K 74842 Andra formgivare 1804
75-77: O 92310 Artister och producenter av
konstnärliga etc alster 6597
76: K 74841 Byråer för grafisk formgivning och
service 2552
77: K 74811 Porträttfotoateljéer 797
77: K 74812 Reklamfotoateljéer 824
77: K 74813 Press- och övriga fotografer 1136
77+ 68: K 74814 Fotolaboratorier 368
7914: O 92110 Film-o videoproduktionsbol.1620
655: O 92120 Film- o videodistributionsbolag 111
7914: O 92130 Biografer 311
7914 O 92200 Radio- och TV-bolag 572
7914-7919 O 92330 Nöjesparker 120
7914-7919 O 92340 Dans-o andra nöjesarran. 568
7914-7919: O 92530 Botaniska trädgårdar, djurparker o naturreservat 37
792: O 92320 Teater o konserthusföretag o.d. 703
793: O 92729 Diverse övriga arrangörer av
rekreationsverksamhet 1968
794+796-799: O 92710 Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud 487
7951: L 75124 Myndigheter som adm social verksamhet 302
7951: L 75125 Myndigheter som adm kultur, miljö,
boende m.m. 267
7951: L 75212 Myndigheter som handlägger
biståndsverksamhet 30
7951: N 85324 Socialkontor 925

7951: N 85325 Humanitära hjälporganisationer
296
7955: L 75233 Kriminalvårdsanstalter 150
7955: L 75240 Polisen 363
7957: K 73201 Samhällsvetenskapliga FoUinstitutioner 121
7957: K 73202 Humanistiska FoU-institutioner 150
7957: K 73203 Tvärvetensk FoU-inst m tyngdp
sam.vet o humaniora 23
7957: L 75121 Myndigheter som adm grundskola
o gymnasieskola 220
7957: L 75122 Myndigheter som adm högskola
och forskning 68
7957: M 80 Utbildningsväsendet 13682
7957: N 85321 Förskolor 9818
7957: N 85322 Fritidshem, familje- daghem o.d.
2063
7959: O 91330 Andra intresseorganisationer 5161
796-799: O 92611 Skidsportanläggningar 61
796-799: O 92612 Golfbanor, golfklubbar 491
796-799: O 92613 Motorbanor 12
796-799: O 92614 Trav- och galoppbanor 110
796-799: O 92615 Sporthallar,idrottsplatser o
andra sportanläggningar 1724
796-799: O 92621 Idrottsföreningar och
professionella idrottare 3765
796-799: O 92622 Tävlingsstall 2324
796-799: O 92623 Sportskolor, båtklubbar m.m
464
796-799: O 92624 Sportarrangörer 171
796-799: O 92625 Sportadministratörer 499
796-799+ 794: O 92710 Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud 487
796-799: O 92721 Ridskolor och uthyrnings-stall
954
796-799: O 92722 Förvaltare av sportfiske-vatten
122
907: L 75114 Informationsverk 48
907: O 92400 Nyhets- och bildbyråer 151

Arbetskraften.
Näringsdepartementet beslutade den 28 maj
år 1999 att starta ett projekt med uppgift att i
ett sammanhang och ur ett tillväxtperspektiv
kartlägga och analysera hur kön, klass, etnisk
tillhörighet, ålder, sexuell läggning och funktionshinder påverkar enskildas möjligheter på
arbetsmarknaden och till företagande samt hur
mångfald i näringslivet kan påverka tillväxten.
På basis av denna analys ska åtgärder föreslås som eliminerar hinder och leder till ökad
tillväxt. Här återges innehållet i en utredning
från projektet, Ds 2000:69, 186 sidor, med
titeln ”Alla lika olika - mångfald i arbetslivet.

Förord
Sammanfattning. Utgångspunkterna för
rapporten. Arbetsmarknaden fram till år 2015.
Hindren för mångfald. Mångfald lönar sig.
Insatser för mångfald i Sverige och andra
länder. Överväganden och förslag.
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arbetsmarknaden.
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3.3 Äldre 56.
3.4 Funktionshindrade på svenska arbetsmarknaden.
3.5 Sexuell läggning.
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4 Varför brist på mångfald ?
4.1 Inledning.
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6.5 Utbildningspolitiken.
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6.8 Övrigt.
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7.2 Jämställdhet och mångfaldsarbete.
7.3 Definitioner av mångfald .
7.4 Visioner och handlingsplaner.
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8.2 Tolkningar av mångfaldsbegreppet.
8.3 Lagstiftningen mot diskriminering.
8.4 Offentlig upphandling.
8.5 Vilka driver mångfaldsarbetet och med vilka
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8.6 Enskilda företags mångfaldsarbete.
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9 Överväganden och förslag - ett handlingsprogram för mångfald i arbetslivet.
9.1 Inledning. Förslagen i korthet.
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som främjar försvaret av mänskliga rättigheter.
9.2.1 En lag, en ombudsman?
9.2.2 Särskilt om förbuden mot diskriminering.
9.2.3 Särskilt om aktiva åtgärder.
9.2.4 Regeringskansliets arbete med frågor som
rör mänskliga rättigheter och diskriminering.
9.3 Den offentliga sektorn som föredöme - en
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9.3.2 Statliga stöd och bidrag.
9.3.3 Arbetsgivarpolitik för mångfald.
9.4 Arbetslivs- och arbetsmiljöpolitiken.
9.4.1 Arbetsgivares ansvar att anpassa arbetsmiljön till arbetstagare med funktionshinder.
9.5 Arbetsmarknadspolitiken.
9.5.1 Arbetsförmedlingarnas roll.
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9.5.4 Hur uppnås 70-procentsmålet?
9.5.5 Förberedande utbildningar.
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funktionshinder.
9.6 Näringspolitiken.
9.7 Utbildningspolitiken.
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Export till de 30 största
exportmarknaderna.
(milj kr) (SCB)
Land, Värde jan-feb 2001

Export för viktiga varuområden
(milj kr) (SCB)
Varuområden enligt SITC.
Totaltvärde jan-feb-2001

Import från de 30 största
avsändningsländerna
(milj kr) (SCB)
Land. Värde jan-feb 2001

Import för viktiga varuområden
(milj kr) (SCB)
Varuområden enligt SITC .
Totalt värde jan-feb-2001

Tyskland
14 034
USA
11 859
Storbritannien 11 010
Norge
10 133
Danmark
8 906
Finland
7 208
Frankrike
6 916
Nederländerna
6 639
Belgien
5 971
Italien
4 511
Japan
3 683
Spanien
3 191
Kina
2 277
Polen
1 985
Schweiz
1 635
Kanada
1 539
Brasilien
1 450
Österrike
1 216
Australien
1 120
Ryssland
1 110
Malaysia
913
Mexiko
859
Taiwan
848
Singapore
790
Irland
772
Estland
744
Tjeckien
734
Grekland
727
Egypten
666
Indonesien
626
Samtliga länder,
totalt
126 059

Skogsvaror
17696
Trävaror
3136
Pappersmassa 2730
Papper
10771
Mineralvaror
11977
Järnmalm
528
Järn och stål
7139
Övriga metaller 2443
Kemivaror
14306
Grundämn.fören. 1551
Läkemedel
6648
Plaster
2491
Energivaror
4202
Oljeprodukter
3821
Verkstadsvaror 64990
Metallarbeten
3624
Maskiner
18912
Elektrovaror,
datorer
23060
Vägfordon
14059
Personbilar
5168
Lastbilar
1762
Delar, tillbehör
5537
Övr transp-medel 2146
Instrument,
optiska varor
3188
Övriga varor
12887
Livsmedel
3370
Tekovaror, skor 2640
Möbler
2116
Vapen, ammun. 313
TOTAL
126059

Tyskland
18 659
Storbritannien 9 524
Danmark
9 240
Norge
8 666
Nederländerna 7 458
USA
6 606
Frankrike
6 529
Finland
6 028
Belgien
3 740
Italien
3 608
Kina
2 659
Japan
2 648
Irland
1 981
Spanien
1 638
Hongkong
1 607
Schweiz
1 447
Polen
1 362
Österrike
1 174
Iran
1 084
Estland
969
Taiwan
914
Lettland
847
Portugal
669
Sydkorea
666
Ryssland
622
Tjeckien
544
Kanada
479
Saudiarabien
466
Thailand
455
Ungern
401
Samtliga länder,
totalt
108 138

Skogsvaror
3807
Mineralvaror
9105
Järn och stål
3795
Övriga metaller 2257
Malmer, skrot
1216
Kemivaror
12744
Grundämnen,
föreningar
3067
Läkemedel
2333
Plaster
2962
Gummi,
gummivaror
1262
Energivaror
8686
Råolja
5786
Oljeprodukter
2060
Verkstadsvaror 53136
Metallarbeten
3111
Maskiner
12865
Elektrovaror,
datorer
22101
Vägfordon
10139
Personbilar
4059
Delar, tillbehör 4406
Övriga transportmedel
1252
Instrument,
optiska varor
3668
Övriga varor
20660
Livsmedel
6814
Tekovaror, skor 6994
Möbler
1739
TOTAL
108138

Företagsplanering.
Och levnadsstandard, köpkraft, livsstilar.

I det föregående har behandlats samhällsplaneringens problem, som innebär att alla
mänskliga verksamheter ger bidrag till samhällsutvecklingen. De privata företagen är inga
undantag från detta. I Sverige är större delen
av de förvärvsarbetande verksamma i sådana,
de flesta får sina inkomster där och det avgör i
hög grad möjligheterna för levnadsvillkoren.
Arbetsgivarna har motparter i fackföreningarna för de anställda. Löner avgörs av dessa
parter, men lönenivåerna är beroende av löner
för de offentligtanställda - och tvärtom. Ett
problem som uppmärksammats mer under
senare år är att kvinnor ofta har lägre löner än
män, något som går in under de s k jämställdhetsproblematiken.
Arbetsgivarna menar att lönerna måste
sättas efter företagens lönsamhet, som bl a är
beroende av konkurrensen företag emellan.
Och konkurrens förekommer mellan svenska
företag och mellan företag över hela världen.
De globalt sett höga lönenivåerna i Sverige
medför att svenska företag kan bli utkonkurrerade av företag i t ex Ostasien där anställda är
beredda arbeta för lägre löner. Det medför
också att svenska företag skaffar sig produktionsresurser i låglöneländer. Det uppstår
arbetslöshet i Sverige, och samma gäller för
alla mer utvecklade länder.
Den här processen är nyttig för utvecklingen
av jämlikheten i världen, men innebär smärtsamma omställningar i höglöneländerna. Den
här problematiken finns också inom EU och i
än högre grad i ett utökat EU.
De svenska statsmakterna har ställt upp mål
för högsta arbetslöshet och lägsta sysselsättningsgrad och försöker med allehanda metoder öka sysselsättningen.

Man försöker öka kunskaperna hos dem som är
eller avser att bli förvärvsarbetande så att de kan
arbeta i företag med så stora kunskapsbehov att
de kan konkurrera med sämre utbildade i låglöneländer. Det är dock oklart vad denna kunskapsökning skall avse och hur den lyckas. Det
beror bl a på om det finns gamla eller nya företag som behöver anställda och beror av vilka
kunskaper de anser sig behöva. Här finns alltså
ett stort utbildningsproblem som gäller kunskaper hos både nuvarande och kommande anställda. Utbildning behövs både genom företagen
och genom det offentliga utbildningsväsendet.
Den ekonomiska politiken behöver drivas så
att de svenska företagen får lämpliga arbetsförhållanden och så att de anställda får bra arbetsförhållanden - god arbetsmiljö - och bra löner.
Enskilda arbetsgivare och anställda och deras
organisationer ställer krav.
En stor fråga gäller vad företag i Sverige kan
och bör syssla medför att klara sig i konkurrensen med utlandet. Den frågan har inte fått något
svar. I detta sammanhang kommer in frågan om
Sveriges anslutning till den europeiska myntunionen, EMU, ett projekt som det kan vara
riskabelt för Sverige att ge sig in i.
Partiernas paradnummer.
De politiska partierna och statsmakterna har
för närvarande paradnummer som gäller sysselsättning, vård, skola och omsorg, och på de
områdena tragglar det sig fram även om det där
finns brister som borde ägnas större uppmärksamhet.
Men det finns ett annat stort paradnummer:
skatterna och de därmed sammanhörande
bidragen. De tillhör partiernas mest älskade
problemområden och samtidigt det område där
misslyckandet är katastrofalt.
Enligt pressmeddelande från SCB 010418 var
den sammanräknade förvärvsinkomsten (inkomst
av tjänst och näringsverksamhet) 1999:
Medelinkomsten nästan 177 000 kr.

Medelinkomsten för män markant högre än för
kvinnor, 210 000 kr mot 145 000 kr. Beloppet för
män var därmed 45 procent högre än för kvinnor.
Skillnaderna kan till stor del förklaras av att
kvinnor har kortare arbetstid.
2,1 miljoner personer hade mindre än 120 000 kr
i sammanräknad förvärvsinkomst; 230 000 av
dem hade 0 kr. 370 000 personer hade mer än 360
000 kr, 127 000 personer mer än 500 000 kr och 13
000 personer mer än 1 000 000 kr.
Lägsta rimliga levnadskostnader inklusive
genomsnittlig kostnad för rimlig bostad och för
övrigt enligt socialbidragsnormen och några
kostnader för arbetsresor och fackavgifter är
2001:
För ensam förvärvsarbetande vuxen 94000 kr/år.
För makar som båda förvärvsarbetar 138000 kr/år.
Makar 147% av ensam.
Skatterna för makarna ger vanligen möjlighet
att uppnå lägsta rimliga levnadsstandard, men för
ensamma är de katastrofala. Man kan tycka, att
de som tjänar till lägsta levnadskostnader borde
få behålla pengar till de kostnaderna.Men icke så.
För ensamstående förvärvsarbetande ickepensionärer utan barn och med relativt låga
inkomster gäller bla: Med inkomst 106 600 kr/år
uppstår underskott i hushållsbudgeten på 15 272
kr trots att han eller hon betalar cirka 28000 kr i
skatt. Med inkomst 112 200 kr blir underskottet
11 464 kr trots att han eller hon betalar cirka
30000 kr i skatt.
Förhållandena kan förbättras för ensamma med
låga inkomster - och köpkraften ökas - genom
lämpligt utformade bostadsbidrag, och det är nog
det enda realistiska sättet,
Finns barn i hushållen finns generella bidrag av
olika slag som gör att underskotten vid låga inkomster vanligen inte blir så stora som för ensamma utan barn.
Skatteuttag och skatternas användning är
problemområden med många frågetecken som
kräver ständig uppmärksamhet, men de kan inte
behandlas närmare nu.

Företagsnedläggningar, nya företag och
företagsplaceringar.
Konkurrensförhållandena, eller brister i företagsplaneringen, har på senare år gjort det
nödvändigt för svenska företag att dra ner
tillverkningen i Sverige, Ericsson har hamnat i
den situationen. Sådana nedläggningar orsakar ofta stora bekymmer för de avskedade och
hotar ibland existensen för hela orter.
Det tycks nödvändigt, att företag i sina planeringar tar in också handlingsplaner för personalhantering vid nedläggningar.
Var företag placeras har betydelse för samhällsplaneringen, men möjligheterna att styra
på politisk väg är begränsade. Anslutningen
till EU ställer hinder i vägen för verksamma
offentliga stöd till företagsetableringar.
Att leva i de fysiska och sociala miljöerna.
Förut har nämnts att människorna har fyra
olika roller i livet:
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannarollfritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och
psyke i de fysiska och sociala miljöerna med
de möjligheter och innanför de ramar som ges
av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som
direkt eller indirekt styr individernas
levnadsförhållanden, som beror av de fyra
ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma
förvärvslivssystemen och göra arbetet med
hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den
gemensamma arbetsfördelningen.

Tidigare här har kommenterats rollen A2 som
kräver kunskaper för att påverka de politiska
styrningarna och rollerna B1 och B2 om deltagande i förvärsverksamheterna.
Rollen A1 gäller hur man ska kunna leva livet
med gällande politiska styrningar. Det inbegriper
bl a att kunna orientera sig i de kommersiella
företagens reklamdjungel. Vilka varor behöver
jag, vilka behöver jag inte och vilka ska jag välja?
Företagen säljer numera inte bara olika varor
och tjänster utan hela “livsstilar” och ju mer de
kan övertyga om nödvändigheten av dyrbara
livsstilar desto mer kan de sälja.
I säljandet av livsstilar kommer alla möjliga
reklammedel till användning. Det är klart att man
vänder sig till dem som har pengar över för köp
av dyrbarheter. Det medför att välbärgade med
relativt höga inkomster, som skulle klara sig bra
med en enkel livsföring, kan komma att överanstränga sina hushållsbudgetar så att de anser det
befogat att ställa krav om lägre skatter, vilket i
sin tur medför att t ex de ensamma med låga
inkomster inte får de lättnader de behöver för att
kunna komma upp till lägsta rimliga levnadsstandard.
I Agenda 21 har framhållits vikten av att livsstilarna i de utvecklade länderna anpassas så att det
kan bli pengar till förbättringar i u-länderna.
I säljandet av livsstilar som kan stimulera till
dyrbara köp ingår förhärligande av pengar,
reklam för lotterier och spel, reklam för allehanda
översitteri, mobbning och hänsynslöshet mot
sämre ställda.
Näringsministerns vision, att alla svenskar om
några få år ska ha ”bredband” är inte realistiskt
så länge ensamma med låga inkomster har så
höga skatter att de inte kan uppnå lägsta rimliga
levnadsstandard. Visionen om bredband till alla
ökar levnadskostnaderna för en ensam med mer
än 5000 kr per år.
I SVT visas ofta livsstilar som inte rimmar med
en god samhällsutveckling. Det är inte bra.

Företagsplanering.
Samhällsplaneringens grundläggande principer gäller också för företagsplaneringen, men
företagens främsta syfte är inte att åstadkomma
bättre samhällen utan att sälja varor och tjänster
som leder till vinster. I ett modernt demokratisk
samhälle bör dock företagen ålägga sig att driva
sina verksamheter i linje med samhällsplaneringens krav och behov.
Företagen bord följa det som står i Agenda 21,
bl a följande:
Agenda 21. Kap. 1 Förord. I kapitel 1 anges:
”1.1 Människan står vid ett vägskäl i historien.
Vi står inför möjligheten av en bestående ojämlikhet mellan och inom nationer, ökad fattigdom,
hunger, ohälsa och analfabetism och fortsatt
förstöring av de ekosystem som vi är beroende
av för vår välfärd.
En integrering av miljö- och utvecklingsfrågor
och ett större engagemang i dessa frågor kommer emellertid att leda till att människors basbehov tillgodoses, till en förbättrad levnadsstandard för alla, bättre skydd av och hushållning
med ekosystemen och en tryggare, lyckligare
framtid. Ingen nation kan uppnå detta på egen
hand, men tillsammans kan vi det, i ett globalt
samarbete syftande till en hållbar utveckling.”
”1.3 I Agenda 21 (konferensens handlingsprogram inför nästa århundrade) presenteras åtgärder för att lösa dagens allvarliga problem, men
dess syfte är också att förbereda världen för det
kommande århundradets utmaningar. Agenda 21
ger uttryck för en global enighet om och ett politiskt engagemang på högsta nivå i samarbete i
fråga om ut veckling och miljö. Ansvaret för ett
framgångsrikt genomförande av programmet
ligger främst hos världens regeringar…..
Ett brett deltagande från allmänhetens sida och
ett aktivt engagemang från ickestatliga organisationer och andra grupper bör också uppmuntras.”
Se fortsättningen som redovisats här tidigare.

Ekonomisk tillväxt. Innehållet i ett
par utredningar från näringsdepartementet. En
uppföljning av Ds 2000:12 finns i Ds 2001: 20.

Näringsdepartementet 6 juli 1999: Utveckling
och delaktighet - agenda för Näringsdepartementets tillväxtpolitik. DS 1999:32. 98 sidor.
(http://www.naring.regeringen.se/tillvaxt)
Förord.
1. Vad har Näringsdepartementet hittills gjort?
2. Ett samtal om tillväxt.
3. Världen och Sverige förändras.
3.1 Nya mönster .
3.2 Gränslösa investeringar .
3.3 Internationaliseringen: Vad betyder den för
politiken?
3.4 Informationsteknologin.
3.5 Nya strukturer för företag o arbetsmarknad
4. Sverige idag.
4.1 Har Sverige halkat efter?
4.2 Slutsatser för den framtida politiken.
5. Vad är tillväxt?
5.1 Teorier om tillväxt.
5.2 Tillväxtens drivkrafter .
5.3 Kan vi avstå från tillväxt?
6. Statens roll och marknadens.
6.1 Marknadsekonomi.
6.2 Statens roll idag.
6.3 Skatter och offentliga utgifter.
6.4 Fördelningens betydelse.
6.5 Skadar höga skatter tillväxten?
6.6 Kapitalbeskattningen.
7. Grundläggande strukturer för tillväxt.
7.1 Handel.
7.2 Regionalpolitik.
7.3 Utbildningsväsendet.
7.4 Kommunikationssystemen.
8. Företag.
8.1 Företagsstruktur.
8.2 Investeringar.

8.3 Riskkapital.
8.4 Ökad konkurrens.
8.5 Kommunerna och konkurrensen.
8.6 De små företagen .
8.7 Teknikspridning.
8.8 Nya tillväxtområden.
9. Arbetsmarknad.
9.1 Varför har vi arbetslöshet idag?
9.2 Befolkning och arbetskraft.
9.3 Arbetskraftens sammansättning.
9.4 Kvinnors arbetsmarknad.
9.5 Invandrares arbetsmarknad.
9.6 Deltidsarbete.
9.7 De arbetslösa och de lediga jobben passar
inte alltid ihop.
9.8 Aktiv arbetsmarknadspolitik.
9.9 Arbetsmarknadspolitik i EU.
9.10 Arbetslöshetsersättningen.
9.11 Lönebildning.
9.12 Arbetsrätten.
Slutord.

Näringsdepartementet: Benchmarking av
näringspolitiken Ds 2000:12. Indikatorer inom åtta
områden som påverkar ekonomisk tillväxt. 88 sid.
http://naring.regeringen.se/propositioner_mm/pdf
/ds2000_12.pdf
Förord. Innehåll. Sammanfattning.
1 En förbättrad lönebildning
1.1 Indikatorer.
1.1.1 Förändringar i löner
1.1.2 Löneökning och produktivitet
1.1.3 Lönespridning
1.2 Sammanfattning lönebildning
2 En väl fungerande arbetsmarknad
2.1 Indikatorer
2.1.1 Sysselsättningsintensitet efter kön och
medborgarskap
2.1.2 Arbetslöshet efter kön
2.1.3 Andel ungdomar i sysselsättning ell utbildn
2.1.4 Interregional flyttningsbenägenhet
2.1.5 ”Läsförmåga” enligt IALS

2.1.6 Kompetensförsörjning: andel akademiker
2.2 Sammanfattning arbetsmarknad
3 Sverige, en ledande IT-nation
3.1 Indikatorer
3.1.1 Produktion per capita
3.1.2 IT-marknaden
3.1.3 Internetanvändning
3.1.4 Kostnader för telefonsamtal
3.1.5 Andel högutbild naturvetare tekniker 25-34år
3.2 Sammanfattning IT
4 Hållbar kommunikationsförsörjning
4.1 Indikatorer
4.1.1 Stockholms interna tillgänglighet
4.1.2 Stockholm - flygförbindelser med utlandet
4.1.3 Godstransporter - andel bil
4.1.4 Utsläpp från transporter av koldioxid / capita
4.2 Sammanfattning kommunikationsförsörjning
5 Fler och växande företag i hela landet
5.1 Indikatorer
5.1.1 Näringslivets dynamik
5.1.2 Nyföretagande
5.1.3 Etableringshinder
5.1.4 Förändring i bruttoregionprodukt, fördelning
mellan regioner
5.2 Sammanfattning företagande
6 Fungerande marknader och konkurrens
6.1 Indikatorer
6.1.1 Statligt stöd till företag
6.1.2 Andel sysselsatta i privat sektor
6.1.3 Prisjämförelser
6.2 Sammanfattning marknader och konkurrens
7 Väl fungerande arbetsrättsliga regler
7.1 Indikatorer.
7.1.1 Förekomst av strejker
7.1.2 Sysselsättningsintensitet 55-64 år
7.2 Sammanfattning arbetsrättsliga regler
8 En god arbetsmiljö
8.1 Indikatorer
8.1.1 Olycksfall i arbete
8.1.2Autonomi,arbetstillfredsställ,kompetensutv.
8.1.3 Kvoten arbetskraftsdeltagande kvinnor/män
8.2 Sammanfattning arbetsmiljö
9 Källförteckning.

Ett företags omvärld
Alla mänskliga verksamheter
kan finnas i följande lista som
innehåller verksamheter
motsvarande de kortfattade
beteckningarna.
Den blå rutan
representerar
företaget och pilarna
representerar
beroenden som
också kan gå
i andra
riktningen
än pilarna
visar.

Affärsidé. Mål
Företagsledning
Omvärldsanalys
Strategisk planering
Verksamhetsplanering
Samarbetspartner
Finansavdelning
Personalavdelning
Marknadsundersökning
Produktutveckling
Trender. Opinioner
Konkurrenter
Reklamavdelning
Kundkontakter
Försäljningsavdelning
Återförsäljare
Tillverkning
Underleverantörer
Lager
Distribution
Reklamations- o
serviceavdelning
Övriga avdelningar
010503 Sven Wimnell Se vidare:
http://w1.861.telia.com/~u86105430

10 Samhällets samlade kunskaper och övergripande värderingar. Arkiv. Bibliotek. Filosofi- idé- och lärdomshistoria.
11-19 Individens inre verklighet. Kunskaper. Erfarenheter. Framtidsvisioner.Känslor. Värderingar. Ideologi.Psyke. Logik.Moral.
2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
31 Statistik Demografi. 32 Statssystem Demokrati Val Folkomröstning. 33 Nationalekonomi Internationell ekonomi.
34 Lagar Förordningar Traktat Konventioner Juridik.
35 Demokratiska församlingar. 351 Rikdagen. 352 Kommuner. 353 Regeringen. 354 EU, FN o d. 36-39 Politiska krav
4 Sambandsforskning.
50 Allmän naturkunskap. 51 Matematik. 52 Astronomi Rymdforskning. 53 Fysik. 54 Kemi. 55 Geologi Klimat.
56 Paleontologi Arkeologi. 57 Biologi Mikrobiologi Ekologi Naturgeografi Utvecklingslära. 58 Botanik. 59 Zoologi.
61 Hälso- och sjukvård Räddningstjänst Veterinärverksamhet Djurförsök
62 Ingenjörsvetenskap : Maskiner El Elektronik Apparater Gruvor Militärt Byggnader Väg o vatten Hygien Transportmedel
63 Biologisk produktion Jordbruk Skogsbruk Trädgård Djurhållning Jakt Fiske
64 Hushåll. 641-642 Matlagning. Servering. 643 Boende. 644 Energi- o hygienförsörjning. 645 Utrustning. 646 Personlig
hygien 647 Hushållsekonomi Fastighetsförvaltning. 648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård Hemvård i allmänhet.
651 Kontorsverksamheter Datoranvändning. 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 6525-629 Militära verksamheter.
653 Handel. 654 Telekommunikationer Internet. 655 Förlag Informationsspridning. 656.Transporter Resebyrå Lagring.
657 Penningverksamheter Finans Försäkring Skatter. 658 Företagsekonomi Arbetskraft Arbetsförmedling Arbetarskydd.
659 Marknadsföring Reklam. 66-68 Tillverkning av varor. 69 Tillverkning – byggande av byggnader och anläggningar.
70 Allmänt om konst o kultur. 71 Planering av fysiska miljöer. 72 Formgivning av byggnader o anläggningar Arkitektur
73 Skulptur Museer Utställningar. 74 Konsthantverk Formgivning av bruksföremål Industridesign Inredning.
75-77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt Teckenkonst. 77 Foto. 78 Musik.
7911-7913 Seder o bruk Etnologi Etnografi Mode Livscykeln Familjebildning Takt Kvinnorörelser Folktro Folkminnen.
7914-7919 Film Radio TV o d Offentliga fester o d. 792 Teater Opera Konserter Revyer Konstdans.
793 Sällskapsnöjen Sällskapsdans Lek Hobby Fritid. 794 Skicklighets- o turspel Lotteri Tips.
7951 Sociologi Socialvård Socialtjänst. 7952-7956 Sociala miljöer i olika fysiska miljöer Polis Kriminalvård o d Integration.
7957 Undervisning Forskning Dagis. 7958 Sociala miljöer i boendet. 7959 Sociala miljöer o verksamheter i grupper o d.
796-799 Sport Idrott o d Motion.
80 Språk. 801 Allmänt. 802 Engelska. 803 Germanska Tyska Svenska mm 804 Franska o d. 805 Italienska o d.
806 Spanska Portugisiska o d. 807 Latin Grekiska. 808 Slaviska o baltiska. 809 Orientaliska o övriga språk.
81 Litteraturvetenskap. 82-89 Skönlitteratur.
90 Tidningar Tidskrifter Journalistik. 91 Allmän geografi Reseskildring Lokalhistoria. 92 Biografi Släkthistoria Memoarer.
93-99 Allmän historia. 93 Världshistoria Forntidshistoria. 94-99 Medeltid o nyare tid. 94 Allmänt o Europa. 95 Asien.
96 Afrika. 97 Nord- o Mellanamerika. 98 Sydamerika. 99 Oceanien Polarområdena Rymden.

Ett företag för
tillverkning : Beroenden 1-9.
Några verksamheter som kan vara
värda att beakta. Urvalet och de
korta kommentarerna är tänkta för
ett stort företag som har kontor,
produktionsresurser och kunder
över hela världen. Det gäller då bl a
att känna till personalens,
kundernas och konkurrenternas
seder och bruk, känna till
kundernas ekonomi och behov
och känna till regler för hur företag
kan och får skötas.
Ett företag för tjänster kan i
princip följa samma schema.

Vad betyder verksamheterna10-99 för företaget, dess personal,
konsulter och samarbetspartner, underleverantörer, konjunkturer,
företagets marknad,
försäljning och framtid,
gamla och nya kunder,
hushållens och andra
företags behov etcetera
- i Sverige och världen?

10 Samhällets samlade kunskaper och övergripande värderingar. Arkiv. Bibliotek.
11-19 Individens inre verklighet. Kunskaper. Erfarenheter. Framtidsvisioner. Känslor.
Värderingar. Ideologi.Psyke. Logik. Moral.
2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
31 Statistik Demografi. 32 Statssystem. 33 Nationalekonomi Internationell ekonomi.
34 Lagar Förordningar Traktat Konventioner Juridik.
35 Demokratiska församlingar. 351 Rikdagen. 352 Kommuner. 353 Regeringen.
354 EU, FN o d. 36-39 Politiska krav Politisk planering.
4 Sambandsforskning.
50 Allmän naturkunskap. 51 Matematik. 52 Astronomi. 53 Fysik. 54 Kemi. 55 Geologi.
56 Paleontologi Arkeologi. 57 Biologi 58 Botanik. 59 Zoologi.
61 Hälso- och sjukvård Räddningstjänst Offentlig hygien Veterinärverksamheter.
62 Ingenjörsvetenskap : Maskiner El Elektronik Apparater Gruvor Militärt
Byggnader Väg o vatten Hygien Transportmedel
63 Biologisk produktion Jordbruk Skogsbruk Trädgård Djurhållning Jakt Fiske
64 Hushåll. 641-642 Matlagning. Servering. 643 Boende. 644 Energi- o hygienförsörjning.
645 Utrustning. 646 Personlig hygien. 647 Hushållsekonomi Fastighetsförvaltning.
648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård Hemvård i allmänhet.
651 Kontorsverksamheter Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. I särskilda verksamheter se dessa.
6525-6529 Militära verksamheter.
653 Handel.
654 Telekommunikationer Internet.
656.Transporter Lagring.
657 Penningverksamheter Finans Försäkring Skatter. Bokföring Revision
658 Företagsekonomi Arbetskraft Arbetsförmedling Arbetarskydd Fackföreningar.
659 Marknadsföring Reklam Marknadsundersökning.
66-68 Tillverkning av varor Kemivaror Bearbetningsvaror Komplexvaror.
69 Tillverkning – byggande av byggnader och anläggningar.
70 Allmänt om konst o kultur. 71 Planering av fysiska miljöer. 72 Formgivning
av byggnader. 73 Utställningar. 74 Industridesign. 75-77 Bildkonst. 78 Musik.
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79 Sociala miljöer. 7911-7913 Seder-bruk Etnografi Mode Livscykeln Kvinnor Folktro.
7914-7919 Film Radio TV. Off nöjen. 792 Teater Konserter. 793 Sällskapsnöjen. 794 Spel.
7951 Sociologi Socialvård. 7952-7956 Sociala miljöer i fysiska miljöer Polis Brott
Integration. 7957 Undervisning Forskning. 7958 Sociala miljöer i boendet. 7959
I grupper. 796-799 Sport Idrott. 80 Språk. 81 Litteraturhistoria 82-89 Skönlitteratur.
90 Tidningar Tidskrifter. 91 Allmän geografi. 92 Biografi. 93-99 Allmän historia.

…Kunskaper och
värderingar för skötseln
av företaget och för
kunskaper om kunderna.
...Religiösa verksamheter
kan ge restriktioner.
...Statistik, statssystem
och ekonomi, lagar,
demokratisystem och
pågående politiska krav o
d är viktigt.
...Likaså samband mellan
olika faktorer.
...Naturvetenskap och
sjukläget samt
ingenjörsvetenskaper
behövs för produktionen.
...Biologisk produktion
kan jämställas med
tillverkningsindustrierna.
...Hushållens ekonomi
och behov är viktiga för
försäljning till hushållen.
...Kontorsorganisation
och datorer behövs.
...De offentliga civila
myndigheterna måste
man känna till, och
...militära verksamheter
över hela världen.
...653-659 och 66-69 är
centrala för företaget.
...Kunder finns också
bland dessa företag och i
andra verksamheter.
...De fysiska och
isynnerhet de sociala
miljöerna med deras
innehåll är av betydelse.
...Seder och bruk måste
man känna till och språk ,
det som står i tidningar
och tidskrifter samt
geografi och historia.

Ett företag för
tillverkning : Beroenden 1-4.
Listan till höger upptar bara:
1 Filosofiska, psykologiska och
2 Religiösa verksamheter samt
3 Politiska vetenskaper och
politiska verksamheter och
4 Sambandsforskning.
Vad betyder verksamheterna för
företaget, dess personal, konsulter
och samarbetspartner,
underleverantörer, konjunkturer,
företagets marknad, försäljning
och framtid, gamla och nya kunder,
hushållens och andra företags
behov etcetera i Sverige och världen?

Affärsidé. Mål
Företagsledning
Omvärldsanalys
Strategisk planering
Verksamhetsplanering
Samarbetspartner
Finansavdelning
Personalavdelning
Marknadsundersökning
Produktutveckling
Trender. Opinioner
Konkurrenter
Reklamavdelning
Kundkontakter
Försäljningsavdelning
Återförsäljare
Tillverkning
Underleverantörer
Lager
Distribution
Reklamations- o
serviceavdelning
Övriga avdelningar
010503 Sven Wimnell Se vidare:
http://w1.861.telia.com/~u86105430

1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
10 Samhällets samlade kunskaper och övergripande värderingar.
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv. 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar. 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband.
105 Övergripande om samhällsforskning och -planering. 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter. 107 Övergripande
filosofier om utbildning o d. 108 Samhällskunskap. Samhällsguiden. 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
11-19 Individens inre verklighet.
11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar o d. Estetik.
14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16 Individens logik. Vetenskapsteori o d.
17 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d
3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
31 Statistik Demografi.
32 Statssystem Demokrati Val Folkomröstning.
33 Nationalekonomi Internationell ekonomi.
34 Lagar Förordningar Traktat Konventioner Juridik.
35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verksameter .
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. 41-49. Systemvetenskap. Infostruktur.

Ett företag för
tillverkning : Beroenden 5-6.
Listan till höger upptar bara:
5 Naturvetenskapliga verksamheter
med matematik.
6 Teknologiska / ekonomiska
verksamheter.
Vad betyder verksamheterna för
företaget, dess personal, konsulter
och samarbetspartner,
underleverantörer, konjunkturer,
företagets marknad, försäljning
och framtid, gamla och nya
kunder, hushållens och andra
företags behov etcetera i Sverige och världen?

Affärsidé. Mål
Företagsledning
Omvärldsanalys
Strategisk planering
Verksamhetsplanering
Samarbetspartner
Finansavdelning
Personalavdelning
Marknadsundersökning
Produktutveckling
Trender. Opinioner
Konkurrenter
Reklamavdelning
Kundkontakter
Försäljningsavdelning
Återförsäljare
Tillverkning
Underleverantörer
Lager
Distribution
Reklamations- o
serviceavdelning
Övriga avdelningar
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5 Naturforskning Matematikverksamheter.
50 Allmänt om naturforskning Naturkunskap. 51 Matematik. 52 Astronomi Rymdforskning. 53 Fysik. 54 Kemi.
55 Geologi Meteorologi Klimat Hydrologi. 56 Paleontologi Arkeologi.
57 Biologi Mikrobiologi Ekologi Naturgeografi Utvecklingslära Ärftlighet.
58 Botanik. 59 Zoologi.
6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
61 Hälso - och sjukvård Enskild hygien Offentliga hygienverksamheter Räddningstjänst Veterinärverksamhet Djurförsök.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) : Maskiner El Elektronik Apparater Gruvor Militärt Byggnader Väg o vatten
Hygien Transportmedel.
63 Biologisk produktion Jordbruk Växtodling Genteknik Skogsbruk Trädgård Djurhållning J akt Fiske.
64 Hushållsarbeten Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider Servering Restauranger.
643 Organisation av boende Boendeformer Personalrum Hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning. Enskilda och gemensamma system,
645 Användning av inventarier Utrustningar.
646 Personlig hygien Klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi Inkomster och utgifter Fastighetsförvaltning.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn m f l Hemsjukvård Hemvård i allmänhet Allmänt hushållsarbete.
65 Administration Distribution Kommunikation Organisation .
651 Kontorsverksamheter Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning (I särskilda verksamheter se dessa).
6525-6529 Militära verksamheter.
653 Handelsverksamheter.
654 Telekommunikationsverksamheter Internet.
655 Förlagsverksamheter Informationsspridning.
656 Transportverksamheter Resbyrå Lagring o d.
657 Penningverksamheter Bokföring Revision Finans Försäkring Skatter Börsen Aktier Valutor.
658 Allmän företagsekonomi Arbetskraft Arbetsförmedling o-marknad Arbetarskydd Fackföreningar.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter o d.
66/68 Tillverkning av varor
66 Kemivaror. 661 Kemikalier. 662 Explosivt Bränslen. 663 Drycker Njutningsmedel. 664 Livsmedel. 665 Oljor Asfalt Fett o d.
666 Glas Porslin Lergods Cement Betong. 667 Färger. 668 Hygienartiklar Läkemedel Kemisk-tekniska artiklar. 669 Metaller o d.
67 Bearbetningsvaror. 671 Av ädelmetall. 672 Enkla varor järn-stål. 673 Enkla av metaller. 674 Trävaror. 675 Läder Skinn .
676 Pappersmassa Pappersvaror. 677 Garn Textilier. 678 Plast Gummi. 679 Gruvbrytning Ooljeutvinning o d Stenvaror.
68 Komplexvaror. 681 Finmekanik Instrument Optik Elektronik o d. 682 Maskiner. 683 Maskiner o apparater för vvs och el.
684 Möbler. 685 Lädervaror Gång Sport. 686 Grafiskt. 687 Kläder. 688 Leksaker Dekorationsartiklar mm. 689 Transportmedel.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar

Ett företag för
tillverkning : Beroenden 7-9.
Listan till höger upptar bara
kulturella verksamheter med :
7 Fysiska och sociala miljöer.
8 Språk, litteratur, skönlitteratur.
9 Saklitterärt: Journalistik o d,
geografi, biografi, historia.
Vad betyder verksamheterna för
företaget, dess personal, konsulter
och samarbetspartner,
underleverantörer, konjunkturer,
företagets marknad, försäljning
och framtid, gamla och nya kunder,
hushållens och andra företags
behov etcetera i Sverige och världen?

Affärsidé. Mål
Företagsledning
Omvärldsanalys
Strategisk planering
Verksamhetsplanering
Samarbetspartner
Finansavdelning
Personalavdelning
Marknadsundersökning
Produktutveckling
Trender. Opinioner
Konkurrenter
Reklamavdelning
Kundkontakter
Försäljningsavdelning
Återförsäljare
Tillverkning
Underleverantörer
Lager
Distribution
Reklamations- o
serviceavdelning
Övriga avdelningar
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7 - 9 Kulturella verksamheter.
7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur.
71 Övergripande planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar Arkitektur.
73 Skulptur Museiverksamheter Utställningar.
74 Konsthantverk Formgivning av bruksföremål Industridesign Inredning
75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt Teckenkonst. 77 Foto.
78 Musik ( konserter o d 792).
79 Seder o bruk Nöjen Sociala miljöer och verksamheter Sport
7911-7913 Seder och bruk Etnologi Etnografi Mode Livscykeln Familjebildning Takt Kvinnorörelser Folktro Folkminnen.
7914-7919 Film Radio TV Offentliga fester mm.
792 Teater Opera Konserter Revyer Konstdans.
793 Sällskapsnöjen Sällskapsdans Lek Hobby Fritid.
794 Spel Skicklighets-och turspel Lotteri Lotto Tips
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi Socialvård Socialtjänst.
7952/7956 Sociala miljöer och verksamheter i olika fysiska miljöer Polis Kriminalvård o d Integration.
7957 Undervisning Forskning Dagis.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
796/799 Sport Idrott o d Motion.
8 Språk Litteraturvetenskap Skönlitteratur.
80 Språk Språkliga verksamheter. 801 Allmänt. 802/809 motsvarar 82/89.
81 Litteraturvetenskap Litteraturhistoria. 812/819 motsvarar 82/89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk. 82 Engelsk o d. 83 Tysk Nederländsk Nordisk Svensk o d. 84 Fransk o d. 85 Italiensk o d.
86 Spansk och portugisisk o d. 87 Grekisk och latinsk o d. 88 Slavisk och baltisk o d. 89 På orientaliska och övriga språk.
9 Saklitterärt Allmän geografi och historia Biografi.
90 Tidningar Tidskrifter Journalistik Blandade ämnen.
91 Allmän geografi Reseskildring Lokalhistoria. 913/919 motsvarar 93/99.
92 Biografiska verksamheter Släkthistoria Memoarer.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allmän historia Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

