
Sven Wimnell 020920 
(kompl. 021005 och 021022):
Samhällsplaneringens problem,
IT-kommissionen 
och den mjuka infostrukturen.

Sid 1 spalt 2- sid 9:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

   Kort om viktiga delar i ett forskningsarbete om sam-
hällsplaneringens problem, bl a med ett klassifikations-
system för mänskliga verksamheter. 

Sid 10 och följande sidor :
IT-kommissionen och den mjuka infostruktu-
ren.

  IT-kommissionen söker efter “en mjuk infostruktur för 
breddtjänster”. Klassifikationssystemet för verksamheter 
kan vara den eftersökta mjuka infrastrukturen.     

Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? 

På Sven Wimnells hemsida http://w1.861.telia.com/~u86105430/ 
ges en relativt kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln:

”Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen.” 
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter . 

Rubrik i den engelska introduktionen:
" Problems in Planning. How can we make the World a better 
place?  An Encyclopedic Classification of Human Activities." 

I det närmast följande redovisas viktiga delar i 
forskningsarbetet mycket kort :
Sid
2 Hur kan man göra världen till en bättre plats?
   Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
5 Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer.
5  Schema över påverkans-och förändringsproblem.
6 Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga av   
   seendena igång av människornas verksamheter.
6 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
   livet.
6 Den fundamentala påverkanskedjan.
7 Politiska och opolitiska planeringar.
8 Individer och samhällen planerar framtiden.
8 Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats   
   måste man arbeta på alla de fyra områdena 1-2, 3-4, 5-6 och 7-9.
8 Schema över påverkan mellan områdena 1-2, 3-4, 5-6 och 7-9.
9 Framtidsvisioner, planeringar, utbildning och information. 
   De förekommande informationsprocesserna bildar eller utgör de 
   förekommande planerings- och beslutsprocesserna.

http://w1.861.telia.com/~u86105430/


Hur kan man göra världen till en bättre plats?
Ett klassifikationssystem för mänskliga verk-
samheter.
 

  När man ser ut över världen finner man lätt på både nära och 
långt håll kriser och elände som leder till olycka för många. Män-
niskorna 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.

Några viktiga frågor i samband med mänskliga verksamheter: 

o Hur kan man undvika svåra konflikter mellan grupper av       
   människor och mellan individer? 
o Hur kan man göra det lättare för människor med olika bak-
   grund och olika yrken att kommunicera? 
o Hur kan man lösa detaljerna utan att förlora de stora sam-
   manhangen ? 
o Hur kan man minska informationsstressen, en ny svensk 
   folksjukdom? 
o Hur kan man bli litet mer förutseende så att man undviker 

         sorgligheterna? 
o Kan man inte planera och styra utvecklingen på ett förnuftigt   

         sätt så att man når lyckligare förhållanden? 
         Det är utgångspunkten . 

För att få svar på detta har forskningsarbetet gått efter fyra vägar. 

1.Undersökningar och beskrivningar om världen och alla dess  
         problem med tillstånd och förändringar. 
     2.Konstruktion och beskrivning av ett beskrivningssystem eller 

   ett klassifikationssystem som på ett systematiskt sätt redovi
   sar eller ger en bild av världen och dess problem. I systemet 
   klassificeras problemen in så att de och deras samband kan 
   förstås och så att systemet kan bli ett hjälpmedel för styrning-   

         ar mot  framtiden. 
3.Undersökningar och beskrivningar om planeringar som me-
   del att förbättra världen och om beskrivningssystemet-klassi-
   fikationssystemet som ett hjälpmedel för planeringar. 
4.Förslag om slutsatser och åtgärder som kan förbättra utveck-
    lingen. Några påpekanden och förslag som är särskilt viktiga 

          och av grundläggande betydelse.

Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den blir 
hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på bra sätt.

    En sådan sortering görs i det här redovisade klassifikationssys-
temet. Systemet är uppbyggt medutgångspunkt från världens störs-
ta system för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla 
amerikanska bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det 
på det systemet senare byggda DK, eller som det också heter UDK, 
Universella Decimalklassifikationen. 
   Men det uppgjorda klassifikationssystemet är i första hand ett sy-
stem för klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort 
med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av 
dessa verksamheter. Systemet har nio avdelningar på högsta ni-
vån: 



       SW Klassifikationssystem

  1-2  Filosofiska, psykologiska och
          religiösa verksamheter.
   3     Politiska vetenskaper och 
          politiska verksamheter.
   5-6 Naturforskning och teknologiska/
         ekonomiska verksamheter.
   7-9 Kulturella verksamheter.

   4    Bakgrundens med pilarna: 
         Sambandsforskning på samhällsnivå.
         Påverkan enligt pilarna sker direkt
         eller indirekt.

   Se vidare Sven Wimnells hemsida:
   http://w1.861.telia.com/~u86105430/
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 1-9 Mänskliga verksamheter.
  1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
  2 Religiösa verksamheter o d 
  3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
  4 Sambandsforskning. Informationsstruktur.
  5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
  6 Teknologiska /ekonomiska verksamheter.
  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
  8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
  9 Saklitterärt.Allm. geografi.Biografi.Allm.historia

  1 Psykologiska och filosofiska verk-  
  samheter 

  10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
  101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
  102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökn.  
  103 Allm. encyklopedier.Övergripande värderingar 
  104 Övergripande filosofiska verks. om samband
  105 Övergripande om samhällsforskning o-planering
  106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
  107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
  108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
  109 Idé- filosofi- och lärdomshistoria.

  11/19 Individernas inre verkligheter.
  11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d. 
  12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 
  13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
  14 Individens ideologi / uppfattning om samband od 
  15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 
  16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 
  17 Individens moral och uppfattningar om moral. 
  18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

   2 Religiösa verksamheter o d 
  20 Övergripande religiösa verksamheter o d
  21 Allmän religionsvetenskap
  22/28 Kristna religioner
  29 Icke kristna religioner o d

  3 Politikvetenskaper.Politiska verk-
  samheter.

  31 Statistik och demografi
  32 Statsvetenskap
  33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
  34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

  35 De demokratiskt valda församlingarnas verks.
  351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
  352 Kommun- och landstingsfullmäktige (o mots.)
  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 verks.
  39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

  4 Sambandsforskning. Samband på
  samhällsnivå.
  40 Systemvetenskap. Infostruktur. 41-49.

  5 Naturforskning. Matematikverk-
  samheter.

  50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
  51 Matematik
  52 Astronomi, rymdforskning
  53 Fysik o d
  54 Kemi o d
  55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
  56 Paleontologi, arkeologi o d
  57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
  58 Botanik.
  59 Zoologi

1 + 2
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  6 Teknologiska/ekonomiska verk-
  samheter.

  60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verks.
  61 Hälso- o sjukvård, räddning od. Veterinärverks.
  62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).
  63 Biologisk produktion. Jordbruk, skog, jakt,fiske. 

  64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
  641 Matlagning.642 Måltider,servering,restauranger
  643 Organisation av boende, personalrum od, hotell
  644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning od.
  645 Användning av inventarier o d.
  646 Personlig hygien od,klädvård (ej 648 tvätt od) 
  647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter 
  648 Städnings-, rengörings- o tvättverksamheter od. 
  649 Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hus- 
  hållsarbete, hemtjänst

  65 Adm, distribution, kommunikation, organisation 
  651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
  6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
  6525-6529 Militära verksamheter
  653 Handelsverksamheter.
  654 Telekommunikationsverksamheter.
  655 Förlagsverksamheter o d.
  656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
  657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter
  658 Allm.företagsekonomi.Arbetsförmedling od 
  659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

  66/68 Tillverkning av varor
  66 Tillverkning av kemivaror o d
  67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
  68 Tillverkning av komplexvaror
  69 Tillverkning/byggande av byggnader, anlägg-
  ningar

 
  7-9 Kulturella verksamheter

  7 Formgivning av fysiska o sociala  
  miljöer.

  70 Allmänt om konst o kultur.

  71 Övergripande planering av fysiska miljöer
  72 Formgivning av byggnader o anläggn. arkitektur

  73 Skulptur od. Museiverksamh. konstutställning
  74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning
  75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt. 77 Foto
  78 Musik ( konserter o d 792)

  79 Seder o bruk,nöjen,sociala miljöer o verks.Sport

  7911-7913 Seder och bruk .
  7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
  792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
  793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
  794 Spel.Skicklighets-o turspel Lotteri.Lotto.Tips

  795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
  7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
  7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i 
  fysiska miljöer. 7952 Forntiden. 7953 Medeltiden. 
  7954 Nya tiden. 7955-7956 Sociala miljöer i 
  olika fysiska  miljöer.   
  7957 Undervisning o d.
  7958 Sociala miljöer o sociala verksamh. i boendet
  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna 
  grupper o d 

  796/799 Sport, idrott o d.

  8 Språk. Litteraturvetenskap. Skön-  
  litteratur.

  80 Språk.Språkliga verks. 802/809 motsv. 82/89. 
  81 Litteraturvetenskap-hist. 812/819 motsv. 82/89. 

  82/89 Skönlitteratur på olika språk
  82 Engelsk skönlitteratur o d. 
  83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
  84 Fransk skönlitteratur o d 
  85 Italiensk skönlitteratur o d 
  86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d 
  87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d 
  88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d 
  89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d 

  9 Saklitterärt. Allmän geografi.
  Biografi. Allmän historia.

  90 Tidningar,tidkrifter,journalistik. Blandade ämnen

  91 Allm.geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/99.

  92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

  93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän hist. 
  93 Allmänt om allm.historia. Världs- o forntidshist.
  94 Medeltidens o nya tiden i allmänhet o i Europa
  95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
  96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
  97 Medeltidens o nya tiden i Nord- o Mellanamerika
  98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
  99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. 
      Rymden



Människornas levnadsvillkor beror av fyra för-
änderbara faktorer . 

o Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens 
   kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsli- 
   ga  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 mil-
   jöerna kan gälla:

           * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella 
              värden och funktioner.
           * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomis-        
ka värden och teknologiska funktioner. 

o Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människor-
         nas psykiska samspel, de sociala miljöerna . 



Förändringsprocesserna i världen hålls i de 
mest väsentliga avseendena igång av männi-
skornas verksamheter . 

o Individernas viljor. 
o Kollektiva viljor (politiska verksamheter). 
o Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar) 
o Handlingar för psyket (informationshandlingar - kulturella 
   handlingar). 

Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.

Människorna påverkar genom verksamheter i 
fyra olika roller i livet:

A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska 

            och sociala miljöerna med demöjligheter 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.
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  beslutsunderlag

       Krav.
   Underlag för
 politisk planering.

Politiska-
demokratiska
    styrningar.

36 37

38 39

                 Individer:

Kropp                  Psyke

     Politisk  planering

       Politisk  planering

Fysiska                  Sociala

                miljöer

                       34

   Tillämpning av lagar,

traktat och förordningar

    Offentlig politisk förvaltning

               och lagstiftning

     35

     Opolitiska planeringar

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



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 : 

o Hur var det ?  Kunskaper och erfarenheter 
  från det förgångna. 

o Hur är det ?    Riktiga kunskaper om rådande
  förhållanden. 

o Hur kan det bli ?  Vilka alternativ är möjliga
  i framtiden ? 

o 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 jämlikhetsper
spektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av 
        o kroppsliga och 
        o psykiska förhållanden och av deras 
        o fysiska och 
        o sociala miljöer.

Vill man förbättra världen - göra världen till 
en bättre plats - måste man arbeta på alla 
de fyra områdena 1-2, 3-4, 5-6 och 7-9.
     Dessa områden gäller medel, men 1-2 och endast 1-2 
gäller ett slutmål. De fyra områdena påverkar varandra och 
direkt eller indirekt slutmålet: tillfredsställelse för individen. 

Följande schema kan användas för individer, grupper av individer, 
samhällen och grupper av samhällen, verksamhetsområden och 
för geografiska områden av olika storlekar och för tidsintervall av 
olika längd.



Framtidsvisioner, planeringar, utbildning och 
information. De förekommande informations-
processerna bildar eller utgör de förekom-
mande planerings- och beslutsprocesserna.

    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 verksamheter-
na 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 planering-
ar om forskning, utredning, utbildning, information och planering-
ar.
  Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verk-
samhetsområden, 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 planering-
ar 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 planeringspro-
cesserna 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 bil-
dar ett jättelikt informationssystem som rymmer alla informations-
flöden. I själva verket är det så att de förekommande informations-
processerna bildar eller utgör de förekommande planerings- och 
beslutsprocesserna.

   Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas pro-
blem kan ses som en mängd informationsproblem med ca 6 mil-
jarder personers, dvs världsbefolkningens, inre informationspro-
blem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med 
informationsutbyten mellan alla dessa personer. Samhällsplane-
ring innebär bl a konstruktion av förslag till framtider, då det kon-
struktiva arbetet utförs i de psykiska processerna med hjälp av 
kunskapsmaterial som tillkommer genom både inre och yttre infor-
mationsflöden.

   Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra indivi-
dernas inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demo-
kratiska styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder 
på planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informa-
tionsområdena.

    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 so-
ciala miljöer, och de finns inom alla delar av systemet. Arbetet 
vänder sig i hög grad till alla som sysslar med utbildning och infor-
mation.



IT-kommissionen 
och den mjuka infostrukturen.

Sid
11 Teknikhistoria. Teknik och IT. 
12 Innehåll i en pdf-fil på 112 sidor, om IT-kommissionen och den 

mjuka infostrukturen, inlagd 020606 på Sven Wimnells hemsida.
13 SIRNET-mötet den 26 juni 2002 om IT-kommissionens 
     "Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken", SOU 2002:51.
16 Sven Wimnell om samhällsplaneringens problem och informa-
     tionsbehov.
18 Om Sven Wimnells hemsida,
 http://w1.861.telia.com/~u86105430/ 
20 Att förbättra världen. Mänsklighetens uppgifter och människornas 
     agerande. Förändringsprocesserna i världen. Demokrati. Medel 
     och mål.
22 Den hårda strukturen, den mjuka infostrukturen och ett samhälle 
     som behövs för det.
24 Den mjuka infostrukturen bör byggas upp så att man får de kun-
     skaper man behöver för människornas olika rollerna, isynnerhet 
     för rollen A2 om att påverka de politiska styrningarna.
25 I IT-kommissionens rapporter har man i stort sett mest behandlat 
     informationsområden för delar av rollerna A1, B1 och B2. Det be-     
     hövs mer för rollerna A1 och B och framför allt för  A2. 
25 Om hemsidor.
26 Om metataggar på Internet o d.
27 Bredband åt alla.
27 Vad ska man informera om? Utdrag ur  “Sven Wimnell 020125:
     Demokrati. Samhällsplanering. Skolan. Infostrukturen.”
     (http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr01f.pdf)

28 Några kommentarer om demokratipropositionen. 
Vad ska demokratin användas till ?

29 Grundskolan och samhällsplaneringens problem.
31        Informationsproblem. Infostrukturen.
32         Planera människornas levnadsvillkor.
33        Den mjuka Infostrukturen.
34         Det ska demokratin användas till. 
34 Universitetens och högskolornas professorer. 
34 Lära för livet.
35-36 PDF-filer o d av Sven Wimnell.

37 Sven Wimnell 020920: Valfrågor i valet 15 september 2002.

Komplettering 021005:
44 Regeringsförklaringen 022001
51 Hundratjugoen punkter för ett tryggare, rättvisare och grönare 
Sverige 4 oktober 2002. Överenskommelse mellan Socialdemokrater-
na, Vänsterpatiet och Miljöpartiet .
62 Politikområden
64 Utgiftsområden
Komplettering 021022: 
65 Ny regering.
67-71 Statsrådens  arbetsområden i SWs klassifikationssysstem.
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Teknikhistoria. Teknik och IT. 

  Från sid 18-19 i IT-kommissionens rapport “IT och na-
tionalstaten” (SOU 1998:58) (980518)
http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/211.pdf 

  “Tekniken har varit ett av 1900-talets mest synliga förändringsom-
råden. Bilar, tåg, flygplan, telefoner, biografer, television och andra 
sätt att kommunicera och sprida information och underhållning har 
öppnat upp världen för var och en av oss. Datorer har hittat använd-
ning inom en mångfald områden och under 90-talet har datakom-
munikation blivit en självklarhet. Vilka trender är centrala inför fram-
tiden?

Kort historik över teknikutvecklingen: 

1830-talet Den elektriska telegrafen uppfinns. 
1843 Alexander Bain tar patent på en föregångare till faxen. 
1876  Bell får patent på första fungerande telefonen. L M Erics-
      son startas. 
1880 Telefonen får genombrott i Sverige. 
1884 Rörliga bilder överförs via elektriska signaler. 
1885 Ericsson uppfinnertlelefonluren. 
1897 Katodstråleröret,som sitter i nästan alla teveapparater och 

datorskärmar uppfinns. 
1923 Man kunde ringa direkt till abonnenter i andra länder. 
1925 Effektiva kylskåp (Baltzar von Platen och Carl Munters 

uppfinning) börjar säljas och blirgrunden för Electrolux. 
1926 Svartvit television introduceras, dock inget ljud. 
1930-talet Radion blir allmänt spridd i Sverige. 
1931 Elspis med ugnstermostat. 

1935 Första elektriska skrivmaskinen. 
1937 Den första reguljära tevsändningen. 
1944 Första stora elektromekaniska räknaren Mark 1. 

(800 000 delar, 800 km kabel, vikt 5 ton). 
1945 Vannevar Bush publicerar en beskrivning av Memex, en 

maskin som innehåller "...lagrad information av alla 
sorter Böcker, bilder, tidningar och korrespondens." 

1947 Den första transistorn konstrueras i USA. 
1948 Första maskinen som kombinerar elektronisk beräkning 

med lagring av data och instruklioner. 
1952 Den första produkten med masstillverkade transistorer, 

en hörapparat. 
1954 IBM första dator med transistorer (2000 st) introduceras. 
1955 Mikrovågsugnar för hemmabruk. 
1956 Videobandet för inspelning av teveprogram uppfinns. 

Första transatlantiska telefonkabeln.
1957 IBM 1401, en stordator med 10 000 transistorer introdu-

ceras.
1959 Första integrerade kretsen byggs. 
1960-talet Teven blir allmänt spridd i Sverige. 
1962 PAL-systemet för färgteve uppfinns. 
1968 fick Alan Kay idén om en bärbar maskin, stor som en 

bok, som vem som helst kunde använda, speciellt barn, 
och som var elektroniskt uppkopplad till stora centrala in-
formationsbanker.

1970 Floppydisken och IBMs skrivmaskinskula. 
1971 Intel säljer de fösrsta mikroprocessorerna. 
1972 Videobandspelare för hemmabruk.
1973 Winchester, den typ av hårddisk som finns i de flesta av 

dagens persondatorer. 
1974 Internet föds i USA. AXE-växeln föds hos Ericsson. 

http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/211.pdf


1978-82 De flesta tidningar lämnar blyet och går över till offset-
tryck. Datorer införs i tidningsproduktionen. 

1981 IMB PC i ntroduceras. Radions totala sändningstid är 
cirka l500 tim/vecka. 

1983 Televerkets monopol på modem upphör. Satellitteve in-
troduceras. 

1984 Macintosh lanseras, "mus" och "fönster" får ny inne-
                   börd. 
1985-90 Kabelteve blir allmänt spridd i Sverige. 
1990 Bärbara datorer blir vanliga. Radions totala  sändningstid 

är cirka 8000 tim/vecka.
1992 På hösten blir GSM tillgängligt för de första svenska 
                   kunderna. 
1993 Newton, en elektronisk hjälpreda (PDA) från Apple. 
1994 Internet öppnas för kommersiell trafik i USA. 
1995 En pentiumprocessor (hjärtat i en vanlig pc) innehåller 

5 500 000 transistorer på en yta av några kvadratmilli-
meter. 

1996 Internet blir välkänt bland svenskarna. Provsändningar 
påbörjas med digitalteve.

    “Igår var nästan alla yrkeskategorier tvungna att kunna räkna och 
läsa. I morgon kommer nästan alla att behöva kunna hantera datorer, 
inte bara i yrkes1ivet utan också i ökande utsträckning i hemmet. Vi 
kommer att betjäna oss siälva i banken, livsmedelsbutiken och på re-
san med hjälp av telefon och dator.Datorer kommer att följa oss i bi-
len, på arbetet, i sängen oeh kanske till och med i badet. De kommer 
att vara små, bärbara och kommer att kommunicera trådlöst med In-
ternet, eller vad som kommer efter. De kommer att hantera inte bara 
text och siffror utan ljud, bild och video. Men vad skall alla medier 
fyllas  med?”

En pdf-fil på 112 sidor, om IT-kommissionen 
och den mjuka infostrukturen,inlagd 020606 på 
Sven Wimnells hemsida. 

Sven Wimnell 020606: Den mjuka infostrukturen.
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr01h.pdf)
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SIRNET-mötet den 26 juni 2002
om IT-kommissionens 
"Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken", 
SOU 2002:51.

SIRNET är en informell referensgrupp bestående av personer intres-
serade av IT-kommissionens problem. Gruppen bildades i juni 2000. 
SIRNET hade ett möte på IT-kommissionen, Regeringskansliet den 
020626 kl 13-16. Deltagare: Från IT-kommissionen (ITK) Sören 
Lindh, Susanne Eliasson, Karin Larsson, Per Hjertén, samt 11 övri-
ga medlemmar.
 
Syftet med mötet var att presentera, kommentera och diskutera IT-
kommissionens (ITK:s) skrift ”Breddtjänster – ett nytt skede i IT-po-
litiken”.

Mötet leddes av Sören Lindh som hälsade välkommen till SIRNET-
mötet på tvåårsdagen av nätverkets start, och bjöd alla deltagarna att 
presentera sig.

Sören Lindh presenterade sedan huvuddragen i ITK:s förslag kring 
breddtjänster (se bilagda bilder), som tydligt sätter nyttan i centrum 
och som föreslår en breddning av den traditionella IT-politiken.

Per Hjertén berättade något om de visioner som använts i skriften för 
att visa på inriktniongen och nyttan med de föreslagna åtgärderna. 
Visionerna finns i två versioner, dels tänkta tidningsnotiser, dels en 
mer komprimerad form med generellt beskrivna exempel på vad 
bredd-tjänster kan vara. Gemensamt för visionerna är att de bygger 
på att det finns information av olika sorter i ena änden, användare och 

mottagare i den andra och någon funktionalitet däremellan som alltså 
gör att informationen kan utnyttjas och kombineras på olika sätt för 
att ge nytta av olika slag till varierande typer av mottagare och använ-
dare. Visionerna ger en rad exempel på denna kedja av information, 
funktionalitet och mottagare.
Susanne Eliasson  redogjorde för ITK:s tidigare aktiviteter inom om-
rådet information och tjänster. IT-kommissionen har sedan ett antal år 
tillbaka arbetat med området mjuk infrastruktur. Följande publika-
tioner behandlar området:
-”Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige?”, IT-kommissio-
nens rapport 3/2000
-”Om behovet av insatser för utvecklingen av samhällets informa-
tionsinfrastruktur ”, skrivelse till regeringen 2001-03-20
-”IT-samhällets mjuka infrastruktur – några exempel från Transport, 
Förvaltning och Hälsovård”, Observatorierapport 46/2002-06-28
-”Vårt digitala tjänstesamhälle – vision 2011+”, IT-kommissionens 
rapport 3/2002-06-28

Under våren har arbetet med ”Breddtjänster – ett nytt skede i IT-poli-
tiken” genererat ett flertal möten. Dessa har givit idéer till boken och 
idéer till aktiviteter och projekt under hösten och våren.

Den livliga diskussionen pekade på ett behov av en fortsättning. Da-
gens diskussion handlade mycket om ITKs lägesbeskrivning och re-
ferensramar.Diskussionen om de olika delförslagen i ITKs program 
blev något summarisk. 

ITK lovade överväga en ny SIRNET-presentation med fortsatt åt-
gärdsinriktad diskussion efter sommaren. 



Powerpoint-bilder som visades på mötet.

IT-kommissionens bedömning  av IT-politiken hit-
tills
IT kan ge mer!
IT-politik i samverkan med andra åtgärder
Utan information - inga tjänster
Breddtjänster - ett nytt begrepp
God ordning - och öppenhet
Samspel offentligt - privat
Samhällsvinster på alla områden

Visioner för ett nytt skede
Inte bryta ryggen för att laga andras ryggar
Landstinget fick Resepriset 2005
Ishallen -hellre vitt och brett än svart och smalt
Breddtjänster för ett kunskapsorienterat och innovativt 
näringsliv
Breddtjänster för individen i centrum
Breddtjänster stödjer ett effektivt, individualiserat lärande

Från vision till verklighet
”Räkna baklänges”
Kartbild över helheten
Standardisering - en utmaning
Misstag att lära sig av
Bättre förutsättningar för förverkligande nu
Flera angreppssätt - samlat perspektiv
Medvetna och väl valda punktinsatser
Sektor- och branschvisa initiativ
Sökes:ledarskap och samlade initiativ

En strategi för förändring
Våga tro på överraskningarnas möjligheter
Låt sektorerna gripa in i varandra
Utnyttja industrins fokuserade satsningar
Undanröj byråkratiska hinder, underlätta förändring 
Ny kunskap och nya metoder för nya tjänster

IT-kommissionens grundlogik

IT-kommissionens hjärtefrågor

IT-kommissionens förslag

Teknik + Information <=> Tjänster

+ <=>

Handlingsprogram  för breddtjänster

Kompetens, resursutveckling, arbetsliv

Program för
bredband

Program för
breddinfo

Bred 
debatt
och 

nya, breda
besluts-

processer



Handlingsprogram för breddtjänster
Mål för breddtjänsteutveckling (tillväxt, samhällsservice, 
vardagsliv,demokrati)
Kraftsamling/samarbete mellan offentligt sektor och närings-
liv
Utvecklingsmiljöer för tjänster 
Utveckla och anpassa förutsättningar för nya tjänster 
(servicekrav, konsument-skydd, kvalitet)
Främjandekommission som håller samman, driver på och föl-
jer upp resultaten

Program för vidareutveckling  av bredbandet
Bygg vidare  på IT-kommissionens bredbandsvision
Ge Sverige ett bredare bredband
Gör en övergripande utbyggnadsplan
Skapa en stödjande expertgrupp
Stimulera lokal finansiering
Stärk grundskyddet, säkerheten och ledningen av säker-
hetsarbetet
Standardavtal för konsumenter
Upphandla ett bättre Internet  

Program för utveckling  av bred information
Ge myndigheterna uppdrag att inventera sina samhälleliga 
informationsresurser
Utarbeta planer för att digitalisera nödvändig information
Ge myndigheterna ett långsiktigt utvecklingsuppdrag, inkl   
begrepps- och terminologiansvar
Skapa regler som underlättar informationssamarbete
Skydda den personliga integriteten
Utveckla grundtjänster och annan infrastruktur

Kompetensutveckling mm som stöd för programmet
Stimulera forskning och kompetensutveckling
Inventera och stimulera utbildning särskilt kring information 
och tjänsteutveckling mm 
Modernisera det svenska arbetslivet för ett effektivare ut-
nyttjande av näringslivets del av samhällets informationsre-
surser  

Offentlig debatt om  Det digitala tjänstesamhället

+ <=>

Här pågår redan 
en livlig debatt

Här öppnas nya fält för bred debatt

Bredband + Breddinfo Breddtjänster<=>

Krav på tillgång, utformning, ekonomi och resultat

Följdkrav för att förverkliga ambitionerna, ansvarsfördelning, 
prioriteringar, finansiering, uthållighet, avkastning undervägs

Vad behöver debatteras?



 Sven Wimnell om samhällsplaneringens pro-
blem och informationsbehov.

     Vid mötet berättade jag om att IT-kommissionen behöver en hel-
hetslösning för den mjuka infostrukturen och att jag har en sådan. Jag 
berättade kort om det 30 år långa forskningsarbete som lett fram till 
lösningen. Arbetet började egentligen på 1960-talet, men lösningen 
fick sin första form i början på 70-talet. Då måste arbetet bedrivas 
med papper, penna och skrivmaskin, vilket var mycket betungande 
eftersom informationsmängderna som behövdes var mycket stora och 
kostnaderna att få fram dem var höga. 
    En rapport tillkom 1986: Enligt Libris:

Titel:Samhällsplaneringens problem: ett klassifikations-
system som hjälpmedel / Sven Wimnell. 
Ort/Förlag: Stockholm: Nordiska institutet för samhällsplanering 
(Nordplan). Utgivningsår:[1986]  Omfång: 36, [4] s.  Serie: Medde-
lande / Nordiska institutet för samhällsplanering; 1986:5. 
ISBN/ISSN: 99-0590821-8. SAB/Ämnesord: Odg, Samhällsplane-
ring. 
      Denna titel finns vid följande bibliotek:
Hgg Stockholms univ bibl, Geografiska biblioteket. Hylla: GEOGR 
Per Norden. 
Ja Sveriges lantbruksuniv bibl, Alnarpbiblioteket. Hylla: ALNARP: 
per: Nordiska 1986:5. 
L Lunds universitetsbibliotek Hylla: pfO s1586:1986:5 
Nopl Nordplans bibliotek . Hylla: Ser Anm.: 86:269 
R Riksdagsbiblioteket . Hylla: P 1701: 1986:5 
S Kungl. biblioteket . Hylla: oP 2671/ 1986:5 
Sha Handelshögskolan i Stockholm, Biblioteket .Hylla: Per 
1146/1986:5 
Ö Högskolan i Örebro, Biblioteket . Hylla: Odg br

Akuta krav, långsiktiga visioner, serviceundersökningar

Aktuella ”kartor” över teknik- informations- och tjänste-
landskapen, prioriteringar, investeringsstatistik, 
utvecklingsplaner, finansiering och ”uppoffringar”

Vad behöver vi för underlag?

Bredband + Breddinfo Breddtjänster<=>

Handlingsprogrammet ger
startskottet

Bredband + Breddinfo Breddtjänster<=>

Resten måste vi göra tillsammans!!
Det är VÅR framtid det gäller



INNEHÅLL.
Sid.
5   HUVUDDRAGEN. FYRA FORSKNINGSVÄGAR
7   Cirkelformat schema som sammanfattar samhällplaneringens problem
8  VÄRLDEN OCH DESS PROBLEM. FÖRÄNDRINGSPROCES SERNA
8   Hur ska man kunna förbättra världen?
9   Studieobjektet världen
9   Förändringsprocesserna i världen
10  Förändringskrafterna. Två sorters viljor och två sorters handlingar
11   Fyra levnadsvillkor och fyra roller
12   Sammanfattning om förändringsprocesserna
13   KLASSIFIKATIONSSYSTEMET. ETT SYSTEM SOM SORTERAR
      FÖRÄNDRINGSVERKSAMHETERNA OCH DERAS SAMBAND
14   En påverkanskedja utan slut
15   Den fundamentala påverkanskedjan
16   Klassifikationssystemets vidare uppbyggnad
17   Verksamheter som förändrar världen
19   Ett dynamiskt nät av verksamheter
20   Cirkelformat schema i större format
22   HANTERING AV FÖRÄNDRINGSPROCESSERNA. PLANERINGAR
23   Översiktligt schema med samband mellan verksamheter
24   Hur bör det bli?
25   Schema med politiska och opolitiska planeringar
26   Politiska och opolitiska planeringar
27   Planeringsbrister och planeringsbehov
28   Några sammanfattande politiska och opolitiska planeringar
29   Något om miljöplaneringar och ett planeringsexempel
31   Exempel på sektorplaneringar bland minst tusen möjliga
32   SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL ATGÄRDER
33   Förbättra planeringarna och informationssystemen
35   Klassifikationssystemets användning
36   Syftet med redogörelserna för forskningsarbetet

     Sedan vidareutvecklades arbetet. Jag skaffade en persondator 
1993, som var en god hjälp. Internet var då i sin linda. På min dator 
skrev jag två böcker på vardera ca 250 sidor: Samhällsplaneringens 

problem, kapitel 1-7 och  Klassifikationssystemet, kapitel 8. (Finns 
nu som pdf på  min hemsida, se hänvisning i det följande):

1 Världen, hur har den varit, hur är den, hur bör den bli enligt FNs Riodeklara- 
      tion 1992 ?
2 Människornas verksamheter förändrar världen och levnadsvillkoren och bör in- 
      riktas så att alla får ett hälsosamt och rikt liv.
3 De mänskliga rättigheterna. Fattigdom och elände i världen. Materiens krets-
     lopp och det stora viktiga kretsloppet som bildas av alla människors alla verk-
     samheter.
4 Ett klassifikationssystem för det stora viktiga kretsloppet med människornas 
     alla verksamheter som formar världens framtid.
5 Planeringar behövs som medel att förbättra världen. Gör bättre politiska och 
     opolitiska planeringar och förbättra informationssystemen. 
6 Läroplanen och kursplanerna för grundskolan innehåller intressanta beskriv-
     ningar och mål men inget tydligt om samhällsplaneringens problem.
7 Hur bör man planera så att alla får ett hälsosamt och rikt liv enligt Riodek-   
     larationens krav ?
8 Klassifikationssystemet för verksamheter. En jämförelse med 

DC  (Dewey Decimal Classification) , 
DK   (Universiella decimalklassifikationen) och 
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings system på svenska bibliotek).

     1996 kopplade jag in mig på Internet som då fortfarande var tämli-
gen outvecklat. Därefter har Internet vuxit till sig och där finns nu de 
flesta av de stora och ledande organisationerna.
    Kulturnätet, Miljönätet och “Det offentliga Sverige” som sedan 
blev “SverigeDirekt” började byggas upp och hade prototypförslag 
1997. Det finns nu mycket att hämta på Internet, men trots det är det 
ofta omöjligt att hitta det man söker.
     
        En fråga IT-kommissionen lämnat obesvarad är: Vil-
ken information behöver människorna? 
    På mötet gick jag kort igenom svaret på denna fråga: Människorna 
behöver kunskaper för fyra viktiga roller eller uppgifter:



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.
A2. Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt 
     styr individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och 
      fysiska och sociala miljöer.
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.

Den mjuka infostrukturen bör byggas upp så att man för 
de olika rollerna får de kunskaper man behöver. 
   Min föreslagna mjuka infostruktur är uppbyggd i första hand med 
hänsyn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbe-
hoven i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta 
bland annat om sådant som man behöver veta i de andra rollerna. 
    Det som man ytterligare behöver veta i rollen A2 är hur alla verk-
samheter påverkar varandra och behöver veta vad man ska sträva 
mot, dvs veta vilka verksamheter som behövs och hur de bör vara 
fördelade.
     Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett 
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För 
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna,och den hjälpen får man med den föreslagna infostrukturen.
    I rollerna B finns kunskapsbehovet för de verksamheter som ger 
pengar och levererar varor och tjänster. Det är bra om företag kan le-
verera bra varor och tjänster, men det är viktigt att allmänheten via 
politiken kan styra utbudet och fördelningen av varor och tjänster. 
    Rollen A2 om att påverka de politiska styrningarna är 
grunden för mitt forskningsarbete.

Sven Wimnells hemsida, 
http://w1.861.telia.com/~u86105430/ .

På hemsidan ges en relativt kort redovisning av ett forsk-
ningsarbete med titeln:

” Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen.” 
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamhe-
ter.
Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demo-
krati och bättre framtid i en gemensam värld.
 
Rubrik i den engelska introduktionen:
" Problems in Planning. How can we make the World a better place? 
An Encyclopedic Classification of Human Activities." 

Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 128 dokument 
med innehåll i verksamhetsområden som formar världens framtid. 
De inledande dokumenten  är:
* Kort introduktion på engelska.
* Introduktion.
* Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
* Verksamheter i Sverige och i världen. 
* Verksamheter i rollerna A och B. 
* Sven Wimnells systemtabell med länkar till de 128 verksamhetsom-  
   rådena. 
* Popup-tabell med länkar till de 128 verksamhetsområdena. 

   De 128 dokumenten är numrerade 10-99 (tvåsifferområden), i en 
del fall uppdelade på underområden med tre siffror eller fler. Den 
genomsnittliga storleken på dessa områden är nu cirka 60 K. (Hela 
hemsidan ca 8Mb). Hemsidan inlagd på Internet den  29 april 1998.

http://w1.861.telia.com/~u86105430/


Innehållet i de olika områdena.
Observera att i vart och ett av de 128 verksamhetsområdena finns i 
början hänvisningar till biblioteksavdelningar enligt SAB-systemet, 
som vanligen används på svenska bibliotek: stadsbibliotek/ kommun-
bibliotek, skolbibliotek, universitetsbibliotek, Kungl. Biblioteket, 
Riksdagsbiblioteket etc. Studier av böckerna på biblioteken är bra 
komplement till framställningen här.

Varje område börjar med:
* Nummer och namn på verksamhetsområde.

* en kort beskrivning av verksamheterna,
* hänvisningar till bibliotekssystemen DC, DK och SAB,
* hänvisningar till verksamheter enligt CPV-koderna ,
* antalet arbetsställen i området, enligt SCBs statistik.

Efter dessa beskrivningar följer :
* Beskrivningar om grundskolans ämnen (inlagt på övergrip-
ande områden 106, 107, 108, 5, 7, 8 och 9) enligt läroplanen för  
grundskolan Lpo 94.
* Ämnen och utbildningar på gymnasiet inlagda 10+11 nov 
98. (Ibland tillsammans med grundskolans ämnen)
* Utbildningar vid universitet och högskolor enligt Hög-
skoleverket inlagda 13 nov 98.
* Forskningsämnen enligt SCBs statistik inlagda den 12 feb 
1999.

Under röd rubrik “Beskrivningar av olika slag” : olika 
slags beskrivningar som kan medverka till förtydligande. 
(Enligt förteckning i slutet på hemsidans entrésida..) (Den röda rubri-
ken är ibland ej införd.) 

På slutet i varje område under röd rubrik “Länkar till In-
ternet”  finns de översta länkarna i några söknät på Inter-
net:

* Mölndalas stadbiblioteks länkkatalog. 991016. Uppbyggd 
enligt SAB-systemet.
* SAFARI. Svensk forskning. 991016. (Ska läggas ned 
och ersättas av annat : www.forskning.se)
* Skoldatanätets länkskafferi, från Skolverket. Hade tidigare 
adresser enligt SAB-systemet, men har nu ändrat adresserna. De nya 
adresserna är införda 991016, de gamla har tagits bort. Adresser och 
länkar har återigen ändrats, det nya 020317 infört på omr107 och 
med detta datum även på alla andra områden. 
* SUNET, ett nät gjort i samband med de svenska universiteten och 
som innehåller 15 st primäringångar. Från Internet i början av 1998.
* ”SverigeDirekt”, innehållande länkar till myndigheter mm. 
Adresser ändrade. Uppgifter införda från Internet 010402 
(Föregående revidering från Internet 000110). SverigeDirekt har åter-
igen ändrats: Statliga myndigheter och bolag och riksdagens myn-
digheter uppdaterade 020110 samt Enskilda organisationer och aka-
demier uppdaterade 011130, politiska partier tillkommit. Det nya har 
med datum 020317 införts på alla områden.
* Nyckelord på SverigeDirekt.
* Samhällsguiden. 
* ”Kulturnät Sverige”. Nätet innehåller länkar till institutioner 
som huvudsakligen sysslar med konstnärliga verksamheter. Viktiga 
delar av kulturen finns ej med i nätet, bland annat ej religiösa, politis-
ka eller sociala verksamheter.  000320 Kulturnät Sverige har ändrat 
adresser. Nya adresser införda. Kulturnät Sverige har följande huvu-
drubriker för länkar : Arkitektur. Arkiv. Bibliotek. Dans. Design. 
Film och foto. Konst. Konsthantverk. Kulturmiljövård. Litteratur 



och språk. Massmedia. Museer. Musik. Myndigheter. Nätverk. 
Teater. Utbildning. Övrigt.
Länkarna under dessa rubriker har fördelats på följande områden : 
101. 102. 34. 652. 653. 655. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 
791. 792. 793.794 7957. 80. 81. 90. 92. 
* ”Svenska miljönätet”. Inlagt bara på 71. Nätet är inte heltäck-
ande när det gäller miljö. I nätet ingår inte social miljö, inte kulturmil-
jö och inte estetiska synpunkter på miljön. Nätet gäller huvudsakligen 
materiella förhållanden. Nya adresser inlagda i oktober 99.
* Länkar till Arbetsförmedlingens platsbank inlagda 25 
nov98. 
* Statistiklänkar. 020325: förts in statistiklänkar på 32, 33, 34, 
61,63, 643, 644, 647, 653, 654, 656, 657, 658, 70, 71, 795, 7951, 
7952, 7957.
* Aktuella länkar till "punkt se" (Spray) inlagda i berörda 
områden den 9 jan 1999. 000320 Adresser "punkt.se" har ändrats till 
"spray.se"
* Aktuella länkar till "Yahoo" inlagda i berörda områden den 1 
juli 1999.
* Andra länkar.

* Varje område avslutas med länkar till inledande doku-
ment, namn och epostadress för hemsidans utgivare, änd-
ringsdatum och områdets hemsidesadress. 

Att förbättra världen. Mänsklighetens uppgifter 
och människornas agerande. Förändringspro-
cesserna i världen. Demokrati. Medel  och mål.

Klassifikationssystemet innehåller 9 huvudområden:
1-9 Mänskliga verksamheter.
  1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
  2 Religiösa verksamheter o d 
  3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
  4 Sambandsforskning. Informationsstruktur.
  5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
  6 Teknologiska /ekonomiska verksamheter.
  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
  8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
  9 Saklitterärt.Allm. geografi.Biografi.Allm.historia

Att förbätta världen är att förbättra levnadsvillkoren gen-
om insatser på de 9 områdena.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 
faktorer : 
* Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga sta- 
    tus och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven. 
* Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska 
    tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet. 
* 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 vär-

 den och funktioner.
          * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska 

värden och teknologiska funktioner. 
* Individens sociala miljö - sociala samhälle. De sociala miljöerna 
   gäller kort uttryckt människornas psykiska samspel . 



Mänsklighetens uppgifter och människornas agerande.
    Man kan säga, att mänskligheten enligt Riodeklarationen har två 
stora uppgifter:
*  Att ordna det så, att alla människor får ett hälsosamt och rikt liv. 
*  Att vårda jorden, vår planet, så att den inte förstörs och vårda 
   den så att det blir möjligt att ordna hälsosamt och rikt liv för alla.

    På jorden finns det 4 viktiga kategorier:
*  Den döda materien, omfattande den döda delen av jordskorpan, 
    vattnen, atmosfären runt jorden med luft, regn, vind och annat  
    som bl a ger utgångspunkterna för klimatet. 
*  Växterna. 
*  Djuren. 
*  Människorna.
    Först på jorden var den döda materien, sedan kom växterna, djur-
en och sist människorna. Den döda materien har lagrats om på många 
sätt under jordens historia och på mycket omfattande sätt innan det  
fanns människor.
    Den döda materien ändrar sig fortfarande på många sätt, och på 
sätt människorna inte kan ändra på. Kontinenterna flyttar sig fortfar-
ande, regnet slipar ner bergen och floderna för material ut till havet bl 
a. Växterna och djuren bildar världar var för sig, men som är be-
roende av varandra i komplicerade ekologiska system. Om männis-
korna inte funnes skulle man få ett slags paradis på jorden.
    Bovarna i dramat är människorna. De är intelligenta så att de i stor 
utsträckning kan skydda sig mot klimatet och förhållanden i fråga om 
den döda materien, och skydda sig mot angrepp från växter och djur. 
Men bovarna - människorna har luckor i sin intelligens och i sina an-
strängningar att skydda sig och åstadkomma ett drägligt liv kommer 
de i konflikt med varandra, strider om resurserna, och åstadkommer 
inte avsedda biverkningar som försämrar möjligheterna till ett hälso-
samt och rikt liv.

    Människorna har en benägenhet att se kortsiktigt på problemen och 
att underskatta skadliga biverkningar av det de gör. Människorna är 
ofta egoister, som i första hand ser till egna fördelar och inte bryr sig 
om hur andra har det.

Förändringsprocesserna i världen.
    Förändringsprocesserna i världen hålls igång av krafter.
Inom naturvetenskaperna räknar man för närvarande med att det finns 
fyra olika slags krafter eller ”växelverkande krafter” som det heter. 
De fyra krafterna verkar i och mellan atomerna. Men atomerna  byg-
ger ibland ihop sig till organismer som vi kallar levande. 
    De högsta organismerna rymmer något man kan kalla viljekrafter, 
som helt eller delvis styr organismernas verksamheter mot omgiv-
ningen. Det är i detta sammanhang lämpligt att dra en gräns mellan 
människorna å ena sidan och djuren och växterna å den andra och 
räkna med att viljekrafter finns bara hos människorna. Krafterna som 
hör samman med den döda materien och med djuren och växterna kan 
betraktas som naturkrafter.
     Förenklat kan man påstå, att naturkrafterna dominerade under den 
förhistoriska tiden och att de krafter som grundas på människornas 
viljor och handlingar dominerat under den historiska tiden. Männi-
skorna har under den historiska tiden i stort sett varit världens herrar, 
och det vanligen utan att veta om det. Hur det kan och bör gå i fram-
tiden beror i högsta grad på människorna som krafter i utvecklingen.
    Naturkrafterna kan ses som i grunden stabila och opåverkbara, 
men kan utnyttjas av människorna. Naturkrafternas medverkan i för-
ändringarna är mest intressanta i den mån de kan påverkas, och på-
verkan kommer in i kraftspelen genom människornas verksamheter.
    En av de viktigaste uppfinningarna människorna gjort 
är demokratins princip, som innebär, att människorna i 
viss mån kan komma överens om gemensamma viljor, dvs 
kollektiva viljor.



   SW Klassifikationssystem

   1-2  Filosofiska, psykologiska och
          religiösa verksamheter.
   3     Politiska vetenskaper och 
          politiska verksamheter.
   5-6 Naturforskning och teknologiska/
         ekonomiska verksamheter.
   7-9 Kulturella verksamheter.

   4    Bakgrundens med pilarna: 
         Sambandsforskning på samhällsnivå.
         Påverkan enligt pilarna sker direkt
         eller indirekt.

   Se vidare Sven Wimnells hemsida:
   http://w1.861.telia.com/~u86105430/

Förändringskrafterna.Två sorters viljor,två sorters hand-
lingar.
    Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga av-
seendena igång av människornas verksamheter, som kan sorteras på 
följande sätt :
*   Viljor (viljekrafter, dvs tankar mm som föregår handlingar): 
*   individernas viljor ( som beror av kunskaper, känslor,  
    världsuppfattning, moral mm i individernas inre verkligheter). 
     Ingår i ”Individernas inre psykiska processer ” i förteckningen  
     över verksamheter som formar världens framtid. 
*   kollektiva viljor (motsvarande politiska -demokratiska   
     styrningar).  Ingår i ”Politikvetenskaper och politiska 
     verksamheter” och ”Sambandsforskingsverksamheter”. 
*   Handlingar (= viljor + naturkrafter, dvs handgrepp mm där 
    viljorna direkt med händerna eller indirekt via instrument, 
    verktyg och maskiner mm utnyttjar naturkrafterna för att  
     påverka den materiella yttre verkligheten) : 
*   handlingar för kroppen (”ekonomiskt handlande”). Hit kan föras
     ”Naturforskningsverksamheter” och ”Ekonomiska / teknolgiska 
    verksamheter”. 
*    handlingar för psyket (”kulturellt handlande”).  Motsvarar 
     ”Formgivning av fysiska och sociala miljöer mm”, ”Språkliga 
     och skönlitterära verksamheter”och”Saklitterära  verksamheter”
Viljor och handlingar påverkar varandra i en påverkanskedja utan 
slut.

Medel och mål. 
    De fyra verksamhetsområdena med viljor och handlingar gäller alla 
medel för att nå mål. I verksamhetsområdet om individernas psykiska 
processer finns också ett slutmål, som gäller individens tillfreds-
ställelse och upplevelser om ett rikt liv.

1 + 2

3

5 + 6

7 + 8 + 9

http://w1.861.telia.com/~u86105430/


    I individens inre verklighet i psyket finns alltså processer som är 
medel för förändring ( vilja och  förmåga, bl a genom kunskaper) och 
processer som gäller upplevelse av tillfredsställelse som kan ses som 
mål. 
    De inre psykiska processerna är mycket komplicerade och indivi-
dens viljor leder ofta fel och inte till den tillfredsställelse som efter-
strävas.
    Det svåraste i arbetet med att förbättra världen är att få människor-
na att förstå och acceptera sammanhangen och få dem att vilja sådant 
som leder till förbättringar.

Den hårda strukturen, den mjuka infostrukturen 
och ett samhälle som behövs för det.

Den “hårda” strukturen som ska användas av den mjuka 
infostrukturen har en viktig faktor i Internetsystemet och 
liknande system med datorutrustningar, ledningar och 
trådlösa förbindelser. 
   Driften av Internetsystemet och andra telesystem är verksamheter 
som ligger i området 654. 
    Innan man kan börja driva Internet och telesystemen behövs 
utrustningar och anläggningar, bl a ledningssystem o d. Anläggning-
ar och ledningssystem byggs av verksamheterna 69 och utrustningar 
och material tillverkas av verksamheterna i 66-68.
    Innan tillverkningar och byggandet kommit igång måste det ha 
skett ingenjörsmässiga konstruktionsarbeten i verksamheterna 62, 
och det måste ha förekommit planeringar av anläggningar och nät i  
verksamhetern 71-72 om planering av  fysiska miljöer.  
    Anläggningar och ledningsnät o d måste anpassas till annat i de fy-
siska miljöerna, bl a måste ledningar och radiomaster för trådlösa 

förbindelser  anpassas till andra slags  ledningar och  till miljön. Sat-
elliter för radiokommunikation måste konstrueras, byggas och 
skickas upp och anpassas till andra satelliter mm.
    Ingenjörerna som konstruerar anläggningar och utrustningar häm-
tar kunskaper främst från forskarna i verksamheterna 51 matematik, 
52 astronomi od , 53 fysik, 54 kemi och 55 geologi o d.
   Forskarna där och ingenjörerna måste bl a ha kunskaper (11), 
visioner (12) och logik (16). Och kunskaper måste de få bl a genom 
utbildningsverksamheter i 7957 och i särskilda fack, bl a 16, 51-55, 
och 62.
 
Men för allt detta krävs ett samhälle som kan ordna de re-
surser som behövs för utbildning, forskning, konstruk-
tionsarbeten, tillverkningsarbeten, byggnadsarbeten och  
fysisk samhällsplanering  för att bara nämna något.
    Det svenska samhället styrs av riksdag (351) och regering (353) 
genom lagar och förordningar (34) och pengar. Somligt delegeras till 
kommuner och landsting (352). Domstolar (34) och myndigheter va-
kar över att regeringens och riksdagens beslut följs.
   På senare år har delar av riksdagens och regeringens verksamheter 
flyttats över till EU (354). Genom traktat od är riksdagen och rege-
ringen bundna till internationella överenskommelser o d,  bl a i sam-
band med FN (354). Traktaten finns i 34.
    Regeringen och riksdagen delegerar vissa styrfunktioner till ett 
stort antal myndigheter, som i vissa avseenden styr självständigt 
inom givna ramar.
    Sverige betraktas som en demokrati. Det finns många slags demo-
kratier. USA-demokratin är inte lik den svenska demokratin t ex. Ve-
tenskapsmän, statsvetare, har att i 32 bl a beskriva  olika demokratier 
och deras funktionssätt. Sådana beskrivningar är viktiga isynnerhet 
nu när EU är under omarbetning och EMU har börjat, med  okända 



konsekvenser för människornas levnadsvillkor.
     Sveriges inträde i EU har redan inneburit stora förändringar, mer 
kan väntas. Än så länge räknar vi med att svenskarna huvudsakligen 
styr sig själva, och det sker genom en s k representativ demokrati där 
folket i val väljer representanter till fullmäktigeförsamlingarna i 351 
och 352. Vi väljer också till EU-parlamentet, men det har knappast 
någon makt. Det finns i EU ett s k demokratiskt underskott. 
    Det finns mycket att prisa i den svenska demokratins funktionssätt 
men dessvärre också mycket att beklaga. Den fungerar genom de po-
litiska partierna.
     Myndigheter har bl a till uppgift att följa utvecklingarna i sina om-
råden och att komma med förslag till förbättringar. Människorna i 
folket kan i politiska krav komma med förslag till förbättringar. 
     Verksamheterna i 36-39 gäller att ställa krav på riksdagen och re-
geringen (och motsvarande i kommunerna) om förbättringar och gäl-
ler också att ställa samman kraven i politiska planeringar, som reder 
ut hur det var, är, kan bli och bör bli. 
   När man gör dessa planeringar bör man redovisa kravens konse-
kvenser för individernas levnadsförhållanden, som beror av indivi-
dens kroppsliga och psykiska förhållanden och de fysiska och sociala 
miljöerna. Det är inte lätt att leva upp till detta, men strävan bör vara 
den.
    Verksamheterna  36-39 är de politiska partierna viktigaste uppgif-
ter.
    Om demokratin ska funger väl måste svenskarna välja personer 
som har tillräckligt med de kunskaper som behövs för att styra Sveri-
ge. För att välja rätt personer måste svenskarna ha stora  kunskaper 
om samhället och styrandets problem. 
     I Sverige styrs  alla väsentliga verksamheter direkt eller indirekt,  
och därmed levnadsförhållandena, genom politiska beslut, och så 
måste det vara. Det som bör ske är att åstadkomma bättre politiska 
beslut.  

      Därmed är man inne på den mjuka infostrukturen. Den 
handlar om att få grepp om alla verksamheter så att man 
kan styra Sverige på ett bra sätt.
    Slutresultatet av alla politiska styrningar borde inriktas på  indivi-
dernas levnadsförhållanden som beror av  deras  kroppsliga och psy-
kiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer.

   

Den mjuka infostrukturen bör byggas upp så att 
man får de kunskaper man behöver för de olika 
rollerna, isynnerhet för rollen A2.

    För att få bättre ordning på frågorna är det lämpligt se 
på människornas fyra roller, som behandlats tidigare: 
Den mjuka infostrukturen bör byggas upp så att man för 
de olika rollerna får de kunskaper man behöver, och i 
synnerhet för rollen A2 där det gäller kunskaper som be-
hövs  då man vill förbättra världen.  
  



I IT-kommissionens rapporter har i stort sett 
mest behandlats informationsområden för delar 
av rollerna A1 och B. Det behövs också för A2.
Arkiv. Bibliotek, metataggar od
Befolkning, statistik
Rättsinformation
Standardisering
Hälso-och sjukvård, räddningstjänst
Några hushållsverksamheter
Datoranvändning
Offentliga myndigheter, organ 
Handel
Telekommunikationsverksamheter
Transportverksamheter
Några penningverksamheter
Näringsliv, arbetsmarknad
Några kulturfrågor, kulturnät
Fastighetsinformation , lantmäteri, miljönät od
Museer
Medier
Datorspel
Utbildning o d
Terminologier
Evenemangskalendrar od

Det behövs mer för rollerna A1 och B och framför allt för  
A2. I rapporten om breddtjänster står det: “ I första hand måste en 
sammanfattande bild över hela informationssystemet skapas. Detta 
för att utröna vilka investeringar som behöver göras, bland annat i 
databaser.... Prioriteringarna bör göras utifrån vilka slutresultat som 
är viktigast. Men för att detta inte ska äventyra "arkitekturen" i det 
nya som byggs måste tillräckliga och tillförlitliga byggnadsritningar 
finnas för helheten. Endast då kan eventuella utvikningar och om-
kastningar utformas så att de passar in i strukturen och för arbetet 
framåt.”

Om hemsidor. 

   På min hemsida finns länkar till offentliga och offentligtägda myn-
digheter och organisationer samt länkar till näringslivets stora organi-
sationer och till ideella organisationer o d.
   Länkar till dessa har vanligen hämtats från SverigeDirekt. Men det 
finns ännu myndigheter o d som inte finns på Internet. Jag vill att 
staten snarast  för gratisbruk på Internet lägger ut Statskalendern, 
som nu ägs av ett privat bokförlag och inte finns på Internet.
    Statistisk Årsbok för Sverige finns veterligen inte på Internet 
men borde läggas ut där för gratisbruk och lämpligen förses med län-
kar till detaljer. 
   Länkar till enskilda kommersiella företag o d finns vanligen inte på 
min hemsida, för dem finns länkar till sökmaskiner, kataloger o d, 
som innehåller sådana.
    För de flesta verksamhetsområdena på hemsidan finns länkar till  
organisationer och företag o d som sysslar med verksamheterna, men 
organisationerna och företagen  har på sina hemsidor ofta inte de upp-
gifter som jag söker.
    Hemsidor bör innehålla datum och hemsidans adress i 
klartext och bör innehålla uppgifter om hur sidorna kan 
laddas hem. De som har modem och betalar per minut kan inta ha 
råd att läsa uppkopplat.   Många hemsidor kan nu inte laddas hem 
bara med ett enkelt “Spara som”, i de fallen bör hemsidan ange hur 
hemladdning ska gå till.
    IT-kommissionen borde försöka förbättra de statliga organens 
hemsidor när det gäller det nämnda och dessutom försöka förbättra 
innehållen: Det bör finnas länkar till organens instruktioner, uppgifter 
om styrelseledamöter och generaldirektörer och andra med ansvar, 
uppgifter om vad organen sysslar med och deras utvecklingsarbeten 
mot framtiden od.
     IT-kommissionen efterlyser tjänster, men den vikti-
gaste tjänsten för ett organ är att tala om vad det sysslar 
med och har för planer för framtiden.



   Detta gäller också näringslivets organisationer och ide-
ella organisationer o d. 
     Jag har på  Internet hos det privata näringslivets organisationer  
förökt hitta beskrivningar om hur de ser på det mycket omtalade 
krånglet som statens föreskrifter sägs innebära, men jag har inte hittat 
några beskrivningar, mest bara krav om att skatterna ska sänkas. Jag 
är angelägen att  det privata näringslivet ska ha bra förhållanden, men 
jag kan inte hjälpa till med att få bort krånglet, eftersom jag inte får 
grepp om vad det privata näringslivet vill.
    De ideella organisationerna har ofta bra beskrivningar, som natur-
ligtvis kunde bli ännu bättre, men  det är svårt att tillåta sig ställa krav 
på dem.
    Högskolornas och universitetens ämnesbeskrivningar  borde vara 
mycket bätte än de är.Uppgifter om kurslitteratur saknas eller har 
brister.
   Kommunerna har hemsidor  och om de har något gemensamt lär 
det vara uppgifter för Kommun-och Landstingsförbunden.
   De kommersiella företagen bestämmer själva över sina hemsidor 
och hur de samarbetar eller konkurrerar är i första hand något för 
dem själva.
     Många hemsidor innehåller rörliga och orörliga bilder  och deko-
rationer  som ställer till besvär för dem som har modem och betalar 
per minut. Sådana hemsidor tar lång tid att ladda upp och lång tid att 
ladda hem om det överhuvudtaget går.
     De som har krångliga hemsidor bör också ha en snabb textvariant.
Kristdemokraterna har eller har haft  både krånglig och enkel variant.
     Regeringens hemsida är i detta avseende föredömlig: den innehål-
ler mest bara text och är så bra den kan bli för modemfolket. Det 
finns statliga organ som är dåliga.
   IT-kommissionen borde ha möjlighet att i första hand 
inrikta sig på att förbättra innehållen i de statliga orga-
nens databaser och hemsidor, med hänsyn till informa-
tion som behövs för rollerna A1, B1, B2 och även A2.    

Om metataggar på Internet o d.
    Det finns miljontals Webbsidor på Internet och antalet stiger 
snabbt. Hur ska man kunna hitta bland dem alla? Det finns ett stort 
antal organisationer och företag som tillhandahåller kataloger över 
sidor och sökanordningar av olika slag.
    Problemet med att hitta dokument är inte nytt. Biblioteken har haft 
det sedan länge. Biblioteken  använder sig av klassifikationssystem 
och nyckelord/ämnesord. Det finns i världen ett stort antal olika klas-
sifikationssystem. Länderna har vanligen nationalbibliografier där de 
klassificerar landets trycksaker. I Sverige används i nationalbiblio-
grafin SAB-systemet som tillkom omkring 1920 och är tämligen udda 
i förhållande till system som används i andra länder. På många håll 
använda system är amerikanen Deweys system (DDC) som tillkom 
1876 och den på detta senare uppbyggda Universella decimalklassifi-
kationen ( UDK ). De här nämnda bibliotekssystemen har organisa-
tioner som vartefter vidareutvecklar systemen och utger nya versioner 
av dem.
    Problemet med att hålla ordning på dokument är inte nytt men har 
fått en ny dimension i och med tillkomsten av datortekniken och In-
ternet. Webbsidorna på Internet bör förses med 
"metataggar" som gör det möjligt att katalogisera webb-
sidor och använda sökmotorer på ett effektivt sätt.

På Sven Wimnells hemsida, på område 102, inlagt: 
Sven Wimnell. Om metataggar.
 (http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr102f.pdf)
En PDF-fil om sökning på Internet och om hur man kan förse doku-
menten på Internet med metadata enligt Dublin Core så att det blir lät-
tare att hitta dem med sökmaskinerna. Reviderad 020428 och med 
några kompletteringar om XML, RDF od. Kompletterad 020517 med
Statskontorets vägledning om XML och metadata.

http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr102f.pdf


Bredband åt alla.

    IT-kommissionen menar att alla ska ha bredband.Tyvärr är det nog 
inte möjligt. Boende i glesbygd och utanför tätorter har små möj-
ligheter att få bredband till kostnad de kan betala. Man måste nog 
räkna med att  många med datorer kan få anslutning till Internet till 
rimlig kostnad bara  med hjälp av modem som kan kopplas till tele-
fonledningar. Om IT-kommissionen håller fast vid ambitionen om 
bredband åt alla måste den genast börja reda ut hur det ska gå till att 
åstadkomma billiga lösningar för dem som inte ligger i närheten av 
bredbandsstråken.
     Man bör också observera, att många hushåll inte kan ha råd att ha 
dator, bl a  ensamma pensionärer som har de lägsta pensionerna. Ob-
servera, att en ensam pensionär med pension 50 000 kr över den 
lägsta  pensionen  i bästa  fall efter skatt och minskning av  bostads-
tillägg får behålla bara ca 3000 kr av dessa 50 000. Uppskattningsvis 
en halv miljon pensionärer kan inte ha råd med dator och bredband. 
Om TV-systemet ska läggas om till digitalt blir det besvärligt för des-
sa pensionärer att skaffa den tillkommande TV-utrustning som be-
hövs, än mindre skaffa dator och bredband.
     TV-licensen bör avskaffas för privathushåll och ersättas med en 
kollektivlicens betald av staten, cirka 5 miljarder kr.
    Icke-pensionärer med låga inkomster befinner sig i ungefär samma 
situation. De har så höga skatter att de måste be om socialbidrag till 
skatten. Om alla ska ha bredband måste socialbidragsnormerna höjas 
med hänsyn till det.
     Det talas om att demokratin ska förbättras med hjälp av bredband. 
Även pensionärer och icke-pensionärer med låga inkomster bör få 
vara med i den förbättade demokratin. För många är det idag omöjligt 
att av kostnadsskäl skaffa bredband även om det är tekniskt möjligt.

Vad ska man informera om?

    I skolans läroplaner anges vad eleverna ska kunna, och det är 
mycket. Läroplanerna ger en första inblick i vad man bör informerra 
om, men de har brister och anger inte allt behövligt. Demokratiutred-
ningarna ger en hum om vad makthavarna tycker om information, där 
finns också brister. Om detta handlar följande pdf-fil :   

En pdf-fil på 44 sidor inlagd 020125 på hemsidan: 
Sven Wimnell 020125
Demokrati. Samhällsplanering. Skolan. Infostrukturen.
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr01f.pdf)

Innehåll :

Sid
1        Människornas levnadsvillkor
1        Människornas fyra roller. 
 
2 - 8   Om regeringens proposition    
          2001/02:80: Demokrati för det nya 
          seklet.17 januari 2002. 
          Göran Persson  Britta Lejon
          (Justitiedepartementet.) (197 sidor).
2        - Innehållsförteckning.
3        - Några citat från propositionen:
3          Makten.Representativ demokrati.EU.
4          Om information.
5          Förtroendevalda. Myndigheter. 
            Insyn. Beslut.
6          Medvetenhet. Skolan. Kunskap. De-
            mokratiforskning och demokratistra- 
            tegier.
8        - Några kommentarer till propositio-
            nen. Vad ska demokratin användas     
            till ?

http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr01f.pdf


9 - 20  Om Sven Wimnells hemsida på   
          Internet:
          http://w1.861.telia.com/~u86105430/
          En relativt kort redovisning av ett 
          forskningsarbete med titeln:
          ”Samhällsplaneringens problem. Hur   
          ska man kunna förbättra världen.” 
          Med ett klassifikationssystem för 
          mänskliga verksamheter. 
  9      - Mänskliga verksamheter 10-99.
14      - Verksamheter som formar världens 
            framtid. 
14      - Det stora kretsloppet.
17      - Hanteringar av  förändringsproces-
            serna. Planeringar. 
20      - Om man vill förbättra världen. Demo-   
            krati och planeringar.  Informations-   
            problem.
21      - Ett klassifikationssystem som vill 
            hjälpa till att bota informationsstres-
            sen och är ett hjälpmedel för demo-   
            kratiska framtidsplaneringar.

21-42 Skolan.
21      - Grundskolan och samhällsplanering-  
            ens problem.
23      - Hur ger grundskolan och gymnasiet 
            kunskaper om människornas  verk-
            samheter och samhällsplanering ? 
28      - Mål för grundskolans ämnen enligt 
            Läroplan 94, Lpo 94.

43-44 Informationsproblem. Infostrukturen.
43      - Vad ska demokratin användas till ? 
43      - Planera människornas levnadsvillkor
44      - Den mjuka Infostrukturen.
44      - Det ska demokratin användas till. 

Från sid 8:
Några kommentarer om demokratipropositionen. 
Vad ska demokratin användas till ?

   I propositionen behandlas inte frågan om vad demokratin ska an-
vändas till. Den behandlar inflytande, röstning, beslutsordningar, 
förtroendevaldas tid och  ersätt-ningar och liknande saker. Demokra-
tin har blivit besvärligare efter inträdet i EU. Medborgarna bör bli mer 
medvetna och engagera sig mer tycker regeringen, men redovisar 
inga studier om regeringens, partiernas och de förtroendevaldas en-
gagemang och kunskaper - om demokratin fungerar illa är det väljar-
nas fel.  
    Men det viktigaste är väl åndå vad man vill uppnå med demokratin, 
vad den ska användas till?
   Citaten i det föregående innehåller det som i propositionens skrivs 
om mål, kunskaper och information. Ett allmänt mål är att medbor-
garna ska medverka i demokratin, men vad de ska besluta om nämns 
inte. 
   Det nämns att Sveriges Television och Sveriges Radio är mycket 
bra, att Internet nog kan ge information, att bibliotek, arkiv och 
museer är bra att ha. Tidning-arna är kommersiella. Regeringen har 
överdrivna uppfattningar om hur mycket nödvändig statistik man kan 
få från SCB.   
   Skolan är viktig, men regeringern tycker inte riktigt bra. 
  Det bör forskas mer om demokrati menar regeringen,  det behövs 
strategier för att fördjupa folkstyrelsen.
    En strategi finns i forskningsarbetet om samhällsplaneringens 
problem, som beskrivs på Sven Wimnells hemsida på Internet:
http://w1.861.telia.com/~u86105430/
Där  behandlas bl a vad demokratin ska anvädas till.

http://w1.861.telia.com/~u86105430/
http://w1.861.telia.com/~u86105430/


Från sid 21-22: 
Grundskolan och samhällsplaneringens problem.

Grundskolans läroplan innehåller följande ämnen som huvudsakligen 
kan klassificeras på följande sätt:
            
10/49: Samhällsorienterade ämnen. Samhällskunskap. 
          Religionskunskap. (Se omr 108+ 2)
50/59: Naturorienterade ämnen. Matematik. Fysik. 
          Kemi. Biologi. (Se omr 5)
60/69: Teknik. Hem- och kosumentkunskap. 
          (Kursplaner se omr 106)
70/79: Slöjd. Bild. Musik. Idrott och hälsa.(Se omr 7)
80/89: Modersmål. Svenska. Svenska som andra-
          språk. Engelska. Moderna språk. Teckenspråk 
          för hörande. (Se omr 8) 
90/99:  Geografi. Historia. (Se omr 9)

Läroplanen och kursplanerna för grundskolan innehåller intressanta 
beskrivningar och mål men inget sammanhängande tydligt om sam-
hällsplaneringens och framtidsplaneringens problem.

   Behoven av kunskaper och värderingar, som skolan skall förme-
dla, ändrar sig med tiden.   Grundskolan kan ses som första steget i 
en livslång skola som bl a med hänsyn till samhällsplaneringens 
problem vartefter kräver revideringar och kompletteringar av kuns-
kaper och värderingar genom andra informationssystem. 
   I dagens långt utvecklade samhällen är individerna mestadels spe-
cialiserade, de har en arbetstid med spciella arbeten och en fritid. 
Större delen av tiden kan ses som fritid. En mindre del av tiden går 
till arbete i de gemensamma förvärvslivssystemen. I Sverige idag är 
ca 90% fritid och ca 10% förvärvstid.

Individerna har fyra viktiga roller:

A.  Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fri-
      tidsroll. 
A1  Att i största allmänhet leva med kropp och psyke 
      i  de fysiska och sociala miljöerna med de möj-
      ligheter  och innanför de ramar som ges av de po-
      litiska styrningarna. 
A2  Att påverka de politiska styrningarna som direkt 
      eller indirekt styr individernas levnadsförhållan-
      den, som beror av
      * individens kroppsliga förhållanden, dvs indivi-
     dens kroppsliga status och personliga hjälpmedel 
      för de kroppsliga behoven,
     * individens psykiska förhållanden, dvs individens 
     olika psykiska tillstånd och aktivi-teter, individens 
      inre verklighet,
     * individens fysiska miljö-fysiska samhälle,
     * individens sociala miljö- sociala samhälle.
 
B    Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll 
B1  Att hitta lämplig plats i de gemensamma för-
      värvslivssystemen 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 ar-
      betsfördelningen.

   Behoven av kunskaper och värderingar i de olika rollerna är olika, 
men i läroplanen och kursplanerna framhålls inte detta väl och ingen 
tydlig hänsyn tas till det.
   Man kan anse, att grundskolan ska ge kunskaper och värderingar 
för rollerna A1 och A2 och ge orientering om kunskaper och värde-



ringar för B1 och B2, och i B1 isynnerhet vad gäller elevernas pro-
blem med att välja yrke.
   Läroplanen och kursplanerna tycks ägna sig huvudsakligen åt rol-
len A1, men viktigt är att eleverna får klart för sig rollen A2, som 
gäller hur man i demokratiska processer påverkar de politiska styr-
ningarna av människornas levnadsvillkor.
   Det är viktigt att framhålla de fyra levnadsvillkoren om kropp och 
psyke och fysiska och sociala miljöer men det görs inte tydligt i läro-
planen eller kursplanerna.
   Problem med de olika rollerna och de olika levnadsvillkoren skym-
tar i läroplanen och kursplanerna: Eleverna ska utveckla kropp och 
psyke och de ska utan tydliga syften lära sig om samhället.

Några citat ur läroplanen Lpo 94 (version 1994).
  ”Den nioåriga obligatoriska grundskolans huvuduppgift är att för-
medla bestående kunskaper och grundläggande värden och därige-
nom förbereda eleverna för att leva och verka i samhället......
   Skolan skall stödja och stärka barnen och ge nästa generation en 
optimism inför den framtid de skall vara med och bygga...
  Utan baskunskaper som att läsa, skriva och räkna kan en individ 
inte fungera i vårt samhälle. Utan kunskaper i t.ex. historia och reli-
gion blir människan rotlös. Kunskaper i naturvetenskap och teknik 
krävs både i vardagslivet och för att förstå övergripande 
mjljöfrågor.... 
   Skolan skall också hjälpa eleven till kreativitet och skapande....
   Samtidigt skall skolan framhålla det personliga ansvaret. Andra 
grundstenar är ökad jämställdhet mellan könen...
   Skolan skall även belysa de miljöproblem vi står inför och öppna 
elevernas sinnen och känsla för naturen. En annan förändring som 
bör påverka vår utbildning är den ökade internationaliseringen.
   Skolan måste ge unga människor insikter om internationella be-
roenden och samband och en ökad förståelse för andra kulturer.
  Språket, såväl det egna som främmande, blir allt viktigare oavsett 
tekniska, politiska och samhälleliga förändringar. Förmågan att kom-

municera i tal och skrift har ett växande värde. Säkerhet i att uttrycka 
sig har betydelse för en individs möjligheter i förvärvslivet och ökar 
också möjligheterna att verka som en aktiv medborgare.
  Skolan skall lägga grunden för fortsatt lärande - i skolor, högre ut-
bildning och därefter. Skolan måste visa var man kan finna informa-
tion och kunskap, hur man kan tillgodogöra sig den, få överblick och 
sammanhang- och känna lärandets glädje. Skolan skall förmedla 
känslan för lärandet som en av livets källor. Det är i skolan framtiden 
byggs.... 
  Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.... 
   Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos ele-
verna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människoli-
vets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde,  jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 
svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 
förmedla....
   Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet....
  Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till 
trakasserier skall aktivt bekämpas....
   Skolan är en social och kulturell mötesplats..
  Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen 
har...
   Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete 
med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande män-
niskor och samhällsmedlemmar....
   Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande värden 
och förmedla kunskaper, dels förbereda eleverna för att leva och 
verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper 
som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefär-



digheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin för-
måga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekven-ser av olika alternativ.
   En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang.....
   I undervisningen i alla skolans ämnen är det angeläget att anlägga 
vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan 
eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin  för-
måga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möj-
ligheter både att ta ansvar för  den miljö de själva direkt kan påverka 
och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till  övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen bör belysa hur samhällets funk-
tioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa håll-
bar utveckling.
  Ett internationellt perspektiv slutligen, är viktigt för att kunna se den 
egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa interna-
tionell solidaritet ...
   Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som 
tas upp i skolan...
   Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och att växa med sina 
uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas....

Skolan skall sträva efter att varje elev
- utvecklar nyfikenhet och lust att lära,... 
- inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa 
väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning ... 
- behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och ut-
trycka ideer och tankar i  tal och skrift,... 
- känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang 
inom de naturvetenskapliga, tekniska,samhällsvetenskapliga och hu-
manistiska kunskapsområdena, 

- har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat in-
tresse för att ta del av samhällets kulturutbud, 
- har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska, 
inklusive det samiska, samt västerländska kulturarv, 
- har utvecklat förståelse för andra kulturer,... 
- känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om 
sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället, 
- har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga heroende av 
varandra, 
- känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundlägg-
ande ekologiska sammanhang, 
- har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa 
samt har förståelse för den egna livs-stilens betydelse för hälsan, 
- har kunskaper om medier och deras roll.. 
-har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att 
arbeta i demokratiska  former..”

Från sid 43-44:
Informationsproblem. Infostrukturen.

Vad ska demokratin användas till?
   På sidorna 2-8 finns en genomgång av demokratipropositionen och 
på slutet av sidan 8 finns några kommentarer, bl a med frågan om vad 
demokratin ska användas till, något som inte behandlas i propositio-
nen.
  Rimligt är att använda demokratin  till att hantera levnadsvillkoren. 
På sid 1 har skrivits in  att levnadsvillkoren beror av individens  
kroppsliga och psykiska förhållanden och individens fysiska och so-
ciala miljöer. Politiska förslag bör åtföljas av beskrivningar av kon-
sekvenserna för dessa levnadsvillkor. 
  Förslag kan ge olika konsekvenser för olika personer och olika 
grupper, några kan få det bättre, andra sämre. Förslag kan syfta till 
just detta, och  det ingår i politikens uppgifter att besluta så att fördel-
ningen av förbättringar och försämringar blir den man avser. 



  I dagens politiska debatt förekommer många förslag, men det är säl-
lan konsekvenserna beskrivs på riktigt sätt, uttalanden om konse-
kvenser är ofta lösa spekulationer eller önsketänkande som framställs 
som om de vore fakta. Det går att ge många exempel på det, men för 
att snabbt komma vidare ska bara konstateras, att de politiska partier-
na ofta är dåliga på att sköta sina politiska uppgifter. Det är främst de 
politiska partierna som har ansvar för politikerföraktet och de svår-
igheter det demokratiska systemet nu har. 

Planera människornas levnadsvillkor.
   De politiska partierna borde hålla igång rejäla planeringar om män-
niskornas levnadsvillkor och därvid behandla frågorna Hur var det ?, 
Hur är det ?, Hur kan det bli ? och Hur bör det bli ?  Planeringarna 
bör använda sig av riktiga kunskaper.

Att de kroppsliga förhållandena bör planeras har väl partierna klart 
för sig:  -  i stort sett:
61   Hälsa- o sjukdom, sjukvård, räddning o d. 
641 Mat
643 Boende.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 Inventarier, hjälpmedel.
646 Personlig hygien, kläder.
647 Hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter.
649 Personvård: barn, hemsjukvård, hemtjänst. 
658 Förvärvsarbete och arbetsförhållanden.

Men det är angeläget påpeka att stor vikt bör läggas vid planeringen 
av de psykiska förhållandena: 
11/19 Individernas inre verkligheter:
11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d. 
12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 
13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.

14 Individens ideologi / uppfattning om samband od 
15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 
16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 
17 Individens moral och uppfattningar om moral. 

Man bör noga beakta påverkan från de fysiska och de sociala miljöer-
na, isynnerhet påverkan på psyken:

Gör planeringar om påverkan från 
individens fysiska miljö - fysiska samhälle:
71 Stadsmiljöer, glesbygdsmiljöer etc.
72 Byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Konstföremål o d. Museer, konstutställningar.
74 Konsthantverk, bruksföremål. Inredningar o d.
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafik, tecken.77 Foto.
78 Musik och ljud.

Gör planeringar om påverkan från:
individens sociala miljö - sociala samhälle:
791 Seder,nöjen, film,radio, TV, offentliga fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. Hobby.
794 Spel. Skicklighets-o turspel. Lotteri. Lotto  etc.
7951 Socialvård od. 
7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i olika 
        fysiska  miljöer. 
7957 Undervisning och skolors sociala miljö.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d 
796/799 Sport, idrott o d.

I planeringarna bör ingå påverkan på psyken från: 
80-89 Språk, skönlitteratur.
90     Tidningar o d.



91     Geografiska skildringar od.
92     Biografier och memoarer o d.
93-99 Historiska skildringar. 

I alla verksamheter 10-99 kan förekomma utredningar och förslag o d 
som är av betydelse för utvecklingen.

  Påverkan på psyken påverkar individernas inre verkligheter: bl a 
kunskaper, framtidsvisioner, värderingar, uppfattningar om sam-
manhang, psykiska mekanismer, logik, moral, vilja, egoism och sol-
idaritet.   
   Individerna behöver kunskaper, visioner etc i sina fyra roller: 
A1. Att i största allmänhet leva med kropp och psyke   
      i de fysiska och sociala miljöerna med de möjlig-
      heter och innanför de ramar som ges av de politis-
      ka  styrningarna.
A2. Att påverka de politiska styrningarna som direkt   
      eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
      psykiska förhållanden och fysiska och sociala 
      miljöer.
B1. Att hitta lämplig plats i de gemensamma för-
      värvslivssystemen 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 ar-
      betsfördelningen.

    Individerna behöver kunskaper för att klara rollerna A1, B1 och 
B2. För att på politisk väg förbättra levnadsvillkoren behöver indivi-
derna kunskaper för rollen A2: individerna behöver veta om alla 
verksamheter och deras beroenden. A2 är alltså den svåraste rollen. 
Den är samtidigt heltidspolitikernas yrkesroll. 

Den mjuka Infostrukturen.
    Man räknar med att information i framtiden mer och mer kommer 
att överföras elektroniskt via Internet och andra liknande system.  
   IT-kommissionen söker “Den mjuka infostrukturen”, dvs en struk-
tur för informationer i samhället. Den “hårda” strukturen är systemet 
av ledningar och utrustningar o d för informationsöverföring, inklu-
sive tekniska anordningar bl a för Internet och likande system. 
   Den mjuka infostrukturen gäller det som ska överföras i den hårda 
strukturen. Den hårda strukturen bör givetvis anpassas efter kraven 
från den mjuka strukturen.
  Den mjuka infostrukturen bör byggas upp så  att man för de olika 
rollerna får de kunskaper man behöver.
  Med hänsyn till demokratins krav bör den mjuka infostrukturen 
byggas upp för att passa till rollen A2. Gör man det tillfredsställer det 
automatiskt informationsbehoven i de andra rollerna eftersom man i 
rollen A2 behöver veta bland annat om sådant som man behöver veta 
i de andra rollerna. Det som man ytterligare behöver veta i rollen A2 
är hur alla verksamheter påverkar varandra och behöver veta vad man 
ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter som behövs och hur de 
bör vara fördelade.
   Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett 
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet.
  I forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem har gjorts ett 
förslag till den mjuka infostrukturen som bygger på det uppgjorda 
klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter.
    För att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få 
ordning på frågorna, och den hjälpen får man med den föreslagna in-
fostrukturen.
  I rollerna B finns kunskapsbehovet för de verksamheter som ger 
pengar och levererar varor och tjänster. I rollen A1 gäller det att leva 
innanför de politiskt givna ramarna och i A2 styr man, eller försöker 
man styra, levnadsvillkoren med hjälp av demokratin. 



  Den föreslagna infostukturen innehåller alla verksamheterna 10-99 
så som de redovisats på sidorna 9-13 och likalydande 23-27:

1-9 Mänskliga verksamheter.
1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
2 Religiösa verksamheter o d 
3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
4 Sambandsforskning. Informationsstruktur.
5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
6 Teknologiska /ekonomiska verksamheter.
7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9 Saklitterärt.Allm. geografi.Biografi.Allm.historia.

   I de politiska planeringarna 36-38 bör man planera: 
36 de kroppsliga förhållandena  
37 de psykiska förhållandena 
38 de fysiska miljöerna 
39 de sociala miljöerna 
I de politiska planeringarna ska man komma fram till lämpliga politis-
ka styrningar av verksamheterna 10-99 som resulterar i de kroppsliga 
och de psykiska förhållanden och de fysiska och sociala miljöer man 
vill ha.
   I alla verksamheterna 10-99 bör finnas några som gör opolitiska 
planeringar för de egna verksamheterna  inom de politiskt givna ra-
marna, dvs ställer frågorna Hur var det ?, Hur är det ?, Hur kan det 
bli ? och Hur bör det bli ? Under de opolitiska planeringarna  kan 
man upptäcka att det behövs ändrade politiska styrningar och då får 
man skicka  meddelanden om det till dem som sköter planeringarna 
av de politiska styrningarna.
   Finns det inga opolitiska planeringar inom en verksamhet får de 
som sköter de politiska planeringarna, eller borde sköta dem, se till 
att det kommer till sådana. Och det är i första hand de politiska par-
tierna som borde ägna sig åt de politiska planeringarna.

Det ska demokratin användas till. 
   Demokratin bör användas till att planera individernas levnadsförhål-
landen. För den planeringen behövs politiska planeringar 36-39 och 
opolitiska planeringar för alla verksamheter 10-99. 

    En strategi finns i forskningsarbetet om samhällsplaneringens 
problem, på Sven Wimnells hemsida på Internet:
http://w1.861.telia.com/~u86105430/
   PDF-filer om Den mjuka infostrukturen, Klassifikationssystemet 
för verksamheter och Samhällsplaneringens problem och företagspla-
nering: se sid 20.

Universitetens och högskolornas professorer  borde åläggas 
att på Internet lägga in beskrivningar av sina ämnen, kunskapsläge 
forskningsfront o d. Som det är nu, utan Statskalendern på Internet, 
kan man inte ens enkelt få reda på vilka professurer som finns.

Lära för livet.
     Det man lär sig i skolan måste förnyas vartefter under hela livet. 
För demokratin behövs ständigt nya kunskaper. Internet borde bli 
fortsättningsskolan och demokratiskolan. Observera extra väl citaten 
från grundskolans läroplan. 

http://w1.861.telia.com/~u86105430/


PDF-filer o d av Sven Wimnell.

* Den  010526 : Samhällsplaneringens problem (51 sidor)
 (http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr01c.pdf )

* Samhällsplanering och företagsplanering. En pdf-fil på 41 sidor.
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr658b.pdf) 

* En pdf-fil på 59 sidor inlagd 011218. Kompletterad 020218, nu 
201 sidor (justerad 020307 och 020324 ):
Klassifikationssystemet för verksamheter.
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr01d.pdf)

* En pdf-fil på 72 sidor inlagd 011231: Den mjuka infostrukturen.
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr01e.pdf)

* En pdf-fil på 44 sidor inlagd 020125: 
Demokrati. Samhällsplanering. Skolan. Infostrukturen.
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr01f.pdf)

* En pdf-fil på 35 sidor inlagd 020202 (justerad 020307 och 
omr63+omr656:020324) : 
Samhällsplaneringens problem. Verksamheter som formar framtiden.
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr01g.pdf)

* Om demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1
Finns på http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr32.html 

* 001020: Statsbudgeten 2001. Med hänvisningar till SW-klassifika-
tioner.
( http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr353b.pdf )

* 020517: Om metataggar.
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr102f.pdf)
000810 inlagt en PDF-fil om sökning på Internet och om hur man 
kan förse dokumenten på Internet med metadata enligt Dublin Core så 
att det blir lättare att hitta dem med sökmaskinerna. Reviderad 020428 
och med några kompletteringar om XML, RDF od. Kompletterad 
020517 med Statskontorets vägledning om XML och metadata.

* 020528 pdf-fil: Svenska regeringens årsbok om EU 2001. 
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr353d.pdf)
En version där avsnitten huvudsakligen ordnats enligt SW klassifika-
tionssystem.

* 020805: SAFARIs klassifikationssystem CERIF inlagt i områden 
enligt SW klassifikationssystem.
(http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr102c.pdf)

* 020720: En jämförelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK 
och SAB.
(http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr102b.pdf)

* Från Internet 7 juni 1999. 2 st söksystem byggda på bibliotekssy-
stemet DC ( söksystemet BUBL LINK) och bibliotekssystemet DK 
(söksystemet NISS). En jämförelse och en jämförelse också med 
Sven Wimnells systemtabell.
(http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr102a.html)

* 991006: En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkka-
talog. 42 sidor. Länkarna även ordnade enligt Sven Wimnells sy-
stemtabell.
(http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr102e.pdf)
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* Innehållsförteckningar till partiprogrammen som de är 020210. 
Med några kommentarer och Internetadresser till programmen. 
( http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr36-39c.pdf) 

* 020213: En pdf-fil med en lättläst version av socialdemokraternas 
partiprogram 
( http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr36-39d.pdf)

* Regeringsförklaringen den 010918
( http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr353c.pdf )

* 020425:En pdf-fil med en sammanställning om demokrati, väl-
färdsfördelning, EU och EMU. (Kompletterad 020512)Kompleterad 
020606 med sid 175-177.
( http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr36-39e.pdf) 

Äldre pdf-filer som inte är helt aktuella eller ersätts av senare:
*  000608:17 sidor: Infrastruktur för information.
(http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr40a.pdf)

* 001109: Samhällsplaneringens problem (23 sidor)
(http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr01a.pdf )

I det inledande avsnittet om forskningsarbetet.på hemsidan anges två 
böcker daterade 9 februari 1996. Dessa har lagts in på hemsidan som 
pdf-filer den 4 juli 2002 (kompletteringen med CPV är ej med):

Boken ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen ?”, med kapitlen 1-7 på tillsammans cirka 250 sidor: har de-
lats upp på fyra filer:

* Samhällsplaneringens problem. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-334
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr021.pdf)
* Samhällsplaneringens problem. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 401-473
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr022.pdf)
* Samhällsplaneringens problem. Bok 9 feb 1996, del 3 sid 501-645
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr023.pdf)
* Samhällsplaneringens problem. Bok 9 feb 1996, del 4 sid 701-745
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr024.pdf)
    
Boken "Klassifikationssystemet för verksamheter . En jämförelse.. 
(kap 8) ", cirka 250 sidor, har delats upp på två pdf-filer:
* Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-402
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr025.pdf)
* Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 501-913
(http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr026.pdf)

Dessa böcker gjordes 1996 och valda delar av dem lades in på hemsi-
dan 1998. På hemsidan är hänvisningarna till DC, DK och SAB 
mycket kortfattade. Boken om klassifikationssystemet innehåller 
mycket omfattande hänvisningar till dem. 

Sven Wimnell 020920, kompletterad 021005 och 021022: Samhälls-
planeringens problem, IT-kommisionen och den mjuka infostruktur-
en. (71 sidor). (http://w1.861.telia.com/~u86107412/omr01i.pdf)
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Sven Wimnell 020920:
Valet 15 september 2002 

Bevakningen av riksdagsvalet.
Stastvetarprofessor Kent Asp har i DN den 15 september 2002, sid 
A4, redovisat en undersökning av mediers bevakning av riksdagsva-
let. Om detaljer se artikeln. Undersökningen omfattar  Sveriges pub-
likmässigt största nyhetsmedier ( Rapport, Aftonbladet och Dagens 
Nyheter under perioden 18/8-3/9 ).
Sakfrågor i medievalrörelsen 2002 (procent)   
Integrationsfrågor 21%
Ekonomi 13
Sjukvård 11
Skola 5
Äldreomsorg 5
Barnomsorg 5
Bostad 4
Utriesk/ intern. 4
EU/EMU 4
Miljö 3
Jämställdhet 3
Skatter 1
Sysselsättning 1
Pensioner 1
Försvar 1
Kultur 1
Kärnkraft 0
Övriga sakfrågor 12

Mediernas rangordning har jämförts med väljarnas rangordning enligt 
Temos underökning i maj. Ett urval om ca 1000 personer inter-
vjuades per telefon. Sifo genomförde en liknande undersökning i au-
gusti. I stora drag ger de båda undersökningarna samma resultat.
Väljarnas och mediernas viktigaste valfrågor 
Väljarnas rangordning. Mediernas rangordning inom parentes.
1 (3) Sjukvården
2 (4) Skolan
3 (5) Äldreomsorgen
4 (6) Brottsligheten
5 (14) Sysselsättningen
6 (7) Barnomsorgen
7 (11) Miljö
8 (2) Sveriges ekonomi
9 (12) Jämställdheten
10 (8) Bostäder
11 (13) Skattern
12 (1) Segregationen
13 (9) Utrikes/intern.
14 (10) EU

Partiledarnas slutdebatt i TV1 020913 kl 20-22.
Ämnen valda av utfrågarna Erik Fichtelius och Stina Lundberg:
Vården
Irak (med utrikesproblem)
Integrationen
Ekonomi
Skolan
Miljön
Familjen
Brott och straff
Regeringsfrågan.



DN 020914 sid A11: Valguide i sista  minuten. 
Med redovisning av partiernas ståndpunkter.

Valfrågor.
Föräldraledighet
Barnbidrag
Barnomsorg
A-kassa
Sjukpenning
Sjukskrivningar
Inkomstskatt
Fastighetsskatt
Fler jobb
Näringsliv
Bostadsbrist
Skolan
Lagoch rätt
Sjukvård
Äldreomsorg
Invandring
Miljö och trafik
Jämställdhet
EU
EMU

SVTs vallokalsundersökning.
Vallokalsundersökningen (Valu) innehåller endast uppgifter från per-
soner som faktiskt har röstat. Det skiljer Valu från alla andra under-
sökningar. 
    Insamlingen sker med hjälp av hundratals högskolestuderande i 
statistik och liknande ämnen. Under centrala och regionala undersök-
ningsledare har dessa fältombud hittills uppsökt närmare 40 utvalda 
poströstningsställen. Där har de erbjudit de röstande att kryssa i alter-
nativa svar på en frågeblankett med 37 olika frågor. På valdagen fort-
sätter arbetet vid 80 vallokaler i hela landet. 
    Det gäller att välja de rätta post- och vallokalerna så att de tillsam-
mans bildar ett korrekt Sverige i miniatyr. 
Ansvariga för Valu: Hans Hernborn, Sören Holmberg, Per Näsman 
och Torbjörn Thedéen.

Frågor: 
* Utnyttjade Du möjligheten att personrösta i riksdagsvalet?
* När bestämde Du Dig för vilket parti du skulle rösta på i årets   
      riksdagsval?
* Vilket parti röstade Du på i förra riksdagsvalet 1998?
* Om det blir en folkomröstning om ett svenskt medlemskap i 
      EMU, hur skulle du rösta?
* Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska politiker?
* Vilken betydelse har partiledaren för Ditt val av parti i riksdagsva
       let i dag?
* Vilken betydelse har följande frågor för ditt val av parti i riks
       dagsvalet i dag? (1)
* Vilken betydelse har följande frågor för ditt val av parti i riks
       dagsvalet i dag? (2)



Fråga: Vilken betydelse har följande frågor för ditt val av 
parti i riksdagsvalet i dag?
Så här många svarade att respektiva fråga hade varit "mycket 
betydelsefull" för valet av parti. 

1998 2002 Förändring
1. Skola 59 67 +8%
2. Sjukvård 55 64 +9%
3. Ekonomi 57 56 -1%
4. Äldreomsorg 46 53 +7%
5. Barnomsorg 43 53 +10%
6. Sysselsättning 58 51 -7%
7. Lag o. Ordning 40 47 +7%
8. Jämställdhet 36 44 +8%
9. Skatter 36 36 0%
10. Miljö 27 34 +7%
11. Företagens villkor 32 32 0%
12. Flyktingar/invandrare 19 32 +13%
13. Utrikes/säkerhetspolitik --- 30 ---
14. Energi/kärnkraft 30 29 -1%
15. EU, EMU 28 28 0%

Fråga: Vilken betydelse har följande frågor för ditt val av 
parti i riksdagsvalet i dag? 
Så här rangordnade de olika partiernas väljare de olika frågorna. 
(1=viktigaste frågan, 15=minst viktiga frågan) 

v s mp c fp kd m
1. Skola 1 2 2 1 1 1 3
2. Sjukvård 2 1 4 2 3 2 6
3. Ekonomi 7 4 11 5 2 6 1
4. Äldreomsrg 6 3 7 3 7 4 8
5. Barnomsrg 4 5 6 4 5 3 9
6. Sysselsättn 5 6 8 6 6 7 7
7. LagOrdning12 8 12 7 4 5 4
8. Jämställdhet 3 7 5 10 9 10 14
9. Skatter     13 11 14 12 11 9 2
10.Miljö     9 9 1 9 14 12 15
11.Föret.villk 15 15 15 8 8 8 5
12.Flykt/inv 8 12 9 13 10 11 13
13.Utr/säker 11 10 13 15 12 15 10
14.Energi/kkr 14 13 3 11 15 13 12
15.EU, EMU 10 14 10 14 13 14 11



Fråga: Allmänt sett, hur stort förtroende har du för 
svenska politiker? 
Så här många ansåg att de hade "ganska lite eller mycket lite för-
troende" för svenska politiker (Blankt = de som inte svarade på 
frågan alls, alltså flertalet av de tillfrågade). 

1991 1994 1998 2002
Samtliga 54% 54% 60% 46%
Vänsterpartiet 62% 73% 68% 51%
Socialdemokraterna 39% 51% 46% 35%
Miljöpartiet 69% 75% 65% 55%
Centern 64% 55% 56% 53%
Folkpartiet 53% 45% 55% 48%
Kristdemokraterna 63% 54% 72% 53%
Moderaterna 55% 48% 61% 50%
Ny Demokrati 92% 80% 0% 0%
Övriga 85% 88% 94% 79%
Blankt 86% 95% 92% 84%

Fråga: När bestämde Du Dig för vilket parti du skulle 
rösta på i årets riksdagsval? 
Så här många av de tillfrågade bestämde sig för vilket parti de 
skulle rösta på sista veckan före valet. 

1994 1998 2002
Samtliga 28% 32% 32%
Vänsterpartiet 34% 31% 25%
Socialdemokraterna 18% 26% 24%
Miljöpartiet 48% 45% 48%
Centern 36% 37% 43%
Folkpartiet 49% 44% 48%
Kristdemokraterna 43% 48% 39%
Moderaterna 24% 24% 25%
Övriga 58% 44% 30%
18-21 år 42% 50% 44%
65 och äldre 15% 22% 19%
Kvinnor 31% 36% 34%
Män 25% 28% 30%



SVTs Internetsida.
                                                     
80 frågor till partiledarna - med svar! 
A-kassan
Afrikas EU
Alkohol i vanliga affärer
Ansvar för sig själv
Arbetsgivaravgifter
Arbetskraftsinvandring
Arbetslös och 62 år
Arbetslösas aktivitetsgaranti
Arbetsskadeersättning
Astmamedicin
Barnbidraget
Bankernas avgifter
Barnomsorgen
Bidragsberoende
Bilbränslen, ekologiska
Bostad i storstad
Dödshjälp
Dödsstraff
Ekologiska jordbruk
Ensamstående föräldrar
Fastighetsskatten
Feminism
Fetma och övervikt
Finlandssvenskar
Folkomröstningar
Främlingsfientlighet
Grundskolan
Handelskrig

Hemlösa och utslagna
Homosexuellas adoptionsrätt
Högkostnadsskydd
Israel
Kollektivtrafik
Kommunernas makt
Kortare arbetstid
Kvinnoyrken
Kvotering av invandrare
Kärnkraft
Köpcentrum
Landsbygden
Lantbrukare
Läs- och skrivsvårigheter
Lönerna hos landsting, stat och kommun
Mediakoncentrationen
Meningen med livet
Monarkin
Nato
Offentliga sektorn
Orättvisa skatter
Partiernas likriktning
Pensionspengarna slut
Politikerkäbbel
Politiskt engagemang
Privat sjukvård
Rösta, men varför?
Sjukvårdens väntetider
Skatterna
Skatterna och administration
Skolan och IT         X



Skolans svaga
Småföretag och sjukskrivningar
Studiebidragen
Svartjobb
Sveriges Television
Tandläkarpriser
Tillfälliga anställningar
Tillväxt i oändlighet
Timanställdas anställningstrygghet
Tjänstemannavälde
U-landsbistånd
USA-fjäsk
Utbrändhet
Utomparlamentariska aktioner
Vapenexport
Vargen
Vård av alkoholister och narkomaner
Vägarnas kvalitet
Världsekonomin
Åldersgränser
Öppna landskap

Teman
Sakfrågorna du vill veta mer om. Vi har tio teman om valets stora 
sakfrågor (och några till) här på valwebben.Våra teman är 
Brott & Straff, Demokrati, Djurrätt, EMU/ EU, Sjukvård, Skatterna, 
Storstaden och Sverige, Sysselsättning, Utbildning samt Utrikespoli-
tik.

De fyra borgerliga partierna 
publicerade några dagar före valet en stor annons med ett gemensamt 
utspel: “Tillsammans för en ny regering”. “Det här kan vi starta redan 
i höst “:
* Vi kan ta Sverige till toppen igen.(Tillväxt 3% per år).
* Jämställdhet får Sverige att växa.
* Nytt förslag: så får vi ett friskare arbetsliv.
* Så satsar vi på företagen.
* Vi ger skolan ny kraft. Mer kunskap för alla.
* Så ska fler få riktiga jobb.
* Vårdgaranti införs i hela landet.
* Vi satsar på barnen. Och deras föräldrar.
* Vi ger de gamla ett värdigt liv.
* Fler poliser så alla känner sig trygga.
* Samarbete för säker mat och och ren miljö.
* Vi bryter utanförskapet. Jobb är bättre än bidrag.
Vi är beredda !

Partiernas partiprogram.
Innehållsförteckningar till partiprogrammen som de är 020210, med 
några kommentarer och Internetadresser till programmen, av Sven 
Wimnell, finns i en pdf-fil:
http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr36-39c.pdf 

Riksdagsvalet, resultat.
Moderaterna 55 (- 27) platser. 15,2% av rösterna
Centerpartiet 22 (+  4)                6,1 %
Folkpartiet 48 (+31)              13,3 %
Kristdemokraterna 33 ( -  9)                9,1 %
Socialdemokraterna   144 (+13)              39,8 %
Vänsterpartiet 30 (- 13)       8,3 %
Miljöpartiet 17 (+  1)       4,6 %
Övriga                           0       3,0 %      

http://w1.861.telia.com/~u86105430/omr36-39c.pdf


Frågor i valet. En kort sammanställning. De 
vanligaste ämnesområdena understrukna. 

1 Filosofiska och psykologiska verksamheter
2 Religiösa verksamheter: Islam
31 Statistikverksamheter. Befolkningsundersökningar
32 Statsvetenskapliga verksamheter: Demokrati, EU, EMU, rege-
ringsbildning. Utrikespolitik.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.Lag och rätt
35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter
36/39 Politiska krav och politiska planeringar
4 Sambandsforskning. Samband på samhällsnivå
5 Naturforskning. Matematikverksamheter
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verks
61 Hälso- o sjukvård, räddning od. Veterinärverks
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skog, jakt,fiske
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning
641 Matlagning.642 Måltider, servering,restauranger
643 Organisation av boende, personalrum od, hotell
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning od
645 Användning av inventarier o d
646 Personlig hygien od,klädvård (ej 648 tvätt od)
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter
648 Städnings-, rengörings- o tvättverksamheter od
649 Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hushållsarbete, hem-
tjänst.
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning
6525-6529 Militära verksamheter
653 Handelsverksamheter
654 Telekommunikationsverksamheter

655 Förlagsverksamheter o d.
656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter. Pensioner
658 Allm.företagsekonomi.Arbetsförmedling od. Jämställdhet. Jobb. 
Näringslivet. Arbetsmiljö.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
66/68 Tillverkning av varor
69 Tillverkning/byggande av byggnader, anläggningar, Bostadsbyg-
gande.
70 Allmänt om konst o kultur.
71 Övergripande planering av fysiska miljöer
72 Formgivning av byggnader o anläggn. arkitektur
73 Skulptur od. Museiverksamh. konstutställning
74 Konsthantverk, formgivn.bruksföremål.Inredning
75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt. 77 Foto
7911-7913 Seder och bruk .
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel.Skicklighets-o turspel Lotteri.Lotto.Tips
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi. Socialvård. Bistånd. 
7952/7956 Sociala miljöer o verksamh. i fysiska miljöer.
Polis, kriminalvård, integration, segregation. 
7957 Undervisning o d. Daghem
7958 Sociala miljöer o sociala verksamh. i boendet
7959 Sociala miljöer o verksamh. i allmänna  grupper o d
796/799 Sport, idrott o d.
80 Språk.Språkliga verks.
82/89 Skönlitteratur på olika språk
90 Tidningar,tidkrifter,journalistik. Blandade ämnen
91 Allm.geografi, reseskildr.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän hist.



Regeringsförklaringen 021001
avseende 2002/2003

Statsminister Göran Persson:                         

Eders Majestäter,
Eders Kungliga Högheter,
Herr talman,
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag!

De svenska väljarnas uppdrag åt oss folkvalda var entydigt:
Sverige ska fortsätta att utvecklas som välfärdsnation.

Därför måste barnens villkor, sjukvården och de äldres omsorg gå 
före stora skattesänkningar.

Därför ska varje reform vara finansierad och politiken präglas av 
ordning och ansvar.

Därför ska politiken formas i samarbete och samverkan – såväl i som 
utanför riksdagen. Det är bara så målet kan nås:

Sverige ska vara de många möjligheternas land – inte de stora mot-
sättningarnas samhälle.

* * *
De senaste årens framgångar - en stark ekonomi, hög tillväxt och låg 
arbetslöshet – bildar en god grund för en offensiv politik.

Målen för den ekonomiska politiken ligger fast. De offentliga finan-
serna ska uppvisa överskott och inflationen hållas tillbaka. Utgifts-
taken ligger fast och ska klaras.

Målet är att 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år ska vara 
sysselsatt år 2004. Socialbidragsbehovet ska halveras mellan åren 
1999 och 2004.

En fortsatt god ekonomisk utveckling kräver en bred uppslutning 
kring två stora arbetsuppgifter - båda helt avgörande för vårt lands 
framtid:

För det första, vi måste göra arbetslivet mänskligare och minska 
sjukskrivningarna.

Regeringens mål är att halvera antalet sjukdagar fram till år 2008. 
Parallellt ska antalet förtidspensioneringar varje år minska. Det lång-
siktiga arbete som inleddes hösten 2001 fortsätter. Trepartssamtal 
förs nu mellan regeringen och arbetsmarknadens parter.

Den sjukes rätt till rehabilitering och möjligheter att återgå i arbete ska
förbättras. Fler läkare ska bedöma längre sjukskrivningar. Resurser 
avsätts för ökad samordning mellan sjukvård, socialtjänst, arbets-
marknad och försäkringskassa. Parternas förebyggande arbete stärks, 
liksom folkhälsoarbetet och företagshälsovården. Kvinnors hälsa och 
arbetsvillkor uppmärksammas särskilt.

Arbetsgivarna måste bära ett större ansvar vid långtidssjukskrivning. 
Dålig arbetsmiljö ska kosta - bra premieras. Löntagarnas inflytande 
över arbetsvillkor och arbetstid måste öka. Heltid ska vara en rät-
tighet, deltid en möjlighet. Unga människor får inte låsas in i otrygga 
anställningar. Antalet tidsbegränsade  anställningsformer ska minska 
och möjligheten att få tillsvidareanställning ska öka. Anställnings-
tryggheten för föräldralediga stärks.

Äldres, förtidspensionerades och funktionshindrades resurser måste 
bättre tas till vara. Med fler som arbetar ökar utrymmet att göra ar-
betslivet bättre för alla. Den offentliga sektorn ska gå före och vara en 



mönsterarbetsplats.

Den andra stora arbetsuppgiften är att öka de invandrade svenskarnas 
tillträde till arbetsmarknaden.

Människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång. Den viljan 
måste tas tillvara hos alla om vi ska kunna hålla samman Sverige.

Arbetsmarknadspolitiken förstärks. Resurser satsas på att göra ar-
betsförmedling och vägledning mer anpassad efter individens förut-
sättningar. Ett nytt stöd införs för dem som trots lång tid i aktivitets-
garantin inte fått fotfäste på arbetsmarknaden. Undervisningen i 
svenska förbättras. Former och metoder för värdering av utländsk 
yrkeskompetens utvecklas. Skyddet mot diskriminering utökas och 
storstadspolitiken utvecklas.

Samtliga myndigheter, alla kommuner och landsting ska sätta upp 
mål och utarbeta handlingsplaner för att öka mångfalden och mot-
verka diskriminering vid anställning. Vi vill att privata arbetsgivare 
gör samma sak.

* * *
Dessa två samhällsproblem –de höga sjuktalen och de många invand-
rarnas utanförskap – är denna mandatperiods allt annat överskugg-
ande arbetsuppgifter. Ansvaret är gemensamt. Medverkan kommer 
att behövas från alla aktörer.

Regeringen kommer att bjuda in till två symposier. Vi vill samla före-
trädare för riksdagens partier, arbetsmarknadens parter, organisation-
er, nationella och internationella experter, såväl teoretiker som prak-
tiker. Nya idéer, fakta och erfarenheter måste lägga grunden för gem-
ensam handling.

* * *

Den anda av ömsesidig respekt som under senare år har utvecklats 
mellan företrädare för näringslivet och de fackliga organisationerna är 
hoppingivande. Bara genom ökat samförstånd kan staten, näringsli-
vet och löntagarnas organisationer ta det helhetsansvar som välstånd 
och välfärd kräver.

Svenska lagar och regler ska gynna företagande. De så kallade 3:12-
reglerna förändras. Fler företag ska behandlas generöst vid genera-
tionsskiften. Finansieringsmöjligheterna för nya och växande företag 
förbättras. Konkurrens och export främjas, karteller bekämpas. En 
ny innovationsstrategi utarbetas.

Sverige är ett litet land, beroende av världen utanför. Det har skapat 
en öppenhet och nyfikenhet på det annorlunda och nya som är en 
framgångsfaktor. Kombinationen av traditionella näringar och nya 
kreativa branscher som IT, bioteknik och upplevelseindustri ger goda 
tillväxtmöjligheter.

Ett nationellt centrum för miljöteknikexport etableras. Svenska fram-
gångar på designområdet ger konkurrensfördelar. Ökade satsningar 
görs på industriell design. Ett svenskt designår 2005 förbereds. In-
vest in Sweden Agency ges ökaderesurser för att attrahera utländska 
investeringar i Sverige.

Basindustrins villkor ska hävdas, liksom skogsnäringens. De areella 
näringarna är en viktig tillgång i arbetet för ett utvecklat kretslopps-
samhälle.

Ska det vidsträckta Sverige hållas samman, de sociala och regionala 
klyftorna minska, krävs en väl utbyggd infrastruktur. Därför kommer 
investeringar i mångmiljardklassen att genomföras under de kom-
mande åren. Underhållet av vägar förbättras och järnvägsnätet byggs 
ut. Stockholms-beredningen ges stöd för att lösa trafiksituationen i 
Stockholmsområdet.



* * *
Herr talman,

Trygga människor vågar. Det är först i trygghet verklig frihet föds.

Det är när politiken stödjer både trygghet för alla och tillväxt, som ut-
vecklingen blir som starkast. Så vill vi forma politiken också under 
kommande år.

Grunden till trygghet läggs tidigt. Barnen ska stå främst. Barnfamil-
jernas ekonomi har stärkts med en rad satsningar under senare år. Vi 
vill under mandatperioden ytterligare höja barnbidragen och införa ett 
flerbarnstillägg redan från andra barnet. Möjligheterna att förbättra 
villkoren för ensamstående och studerande föräldrar ses över.Föräld-
raförsäkringen förbättras.

Barnkonventionen ska efterlevas. En ny strategi läggs fram för att 
öka konventionens genomslag också på lokal nivå. Stödet för utsatta 
barn stärks. Mottagandet av asylsökande barn förbättras.

Under mandatperioden tillförs idrottsrörelsen en miljard kronor – un-
der förutsättning att idrottsrörelsen öppnar dörrarna för fler, håller 
tillbaka avgifterna, satsar mer på flickidrotten, deltar i kampen mot 
droger och vidgar samarbetet med skolorna.

Alla har rätt till en trygg ålderdom.
En bra äldreomsorg kräver fler anställda. Personalens arbetsvillkor 
och utbildningsmöjligheter ska förbättras. Missförhållanden får aldrig 
accepteras. Tillsynen ska skärpas och 100 nya äldreskyddsombud 
anställas.

Maxtaxan i äldreomsorgen och högkostnadsskyddet inom tandvården 
har förbättrat ekonomin för många äldre. Vid årsskiftet höjs pension-
erna med 300-600 kronor per månad för de allra flesta pensionärer 

med låg pension. Från och med 2003 införs ett äldreförsörjningsstöd 
som ska garantera alla som bor i Sverige och som har fyllt 65 år en 
skälig levnadsnivå.

Förmånerna till efterlevande förbättras. Inkomstprövningen av änke-
pensionerna avskaffas den 1 januari 2003. Omställningspensionen 
görs mer generös.

Bättre sjukvård, fler anställda och kortare köer. Så kan målen för 
sjukvårdspolitiken under de närmaste åren sammanfattas. Sjukvården 
ska omfatta alla, betalas gemensamt och fördelas efter behov. All of-
fentlig sjukvård ska följa samma regler. Privata försäkringsbolags 
kunder ska inte få förtur till den vård som är gemensamt finansierad.

Under de närmaste fyra åren tillförs sjukvården ytterligare 20 miljar-
der kronor. Fler kan anställas och kvaliteten öka. En nationell 
vårdgaranti införs. Dialogen mellan alternativmedicinen och skolmed-
icinen ökas. Om samhällsekonomin så tillåter tas ett första steg mot 
ett högkostnadsskydd i tandvården för alla under mandatperioden. 
Hindren för funktionshindrades delaktighet i samhällslivet måste ri-
vas.

En solidarisk utjämning mellan kommuner och landsting ska säker-
ställa att kvaliteten på välfärden är hög och jämn i hela landet. Kom-
muner och landsting med negativ befolkningsutveckling ges fortsatt 
stöd. Regeringen kommer att särskilt följa utvecklingen i Stockholms 
läns landsting med tanke på den förra majoritetens ovilja att följa av 
riksdagen fattade beslut.

En parlamentarisk utredning tillsätts i syfte att se över uppgifts- och 
ansvarsfördelningen mellan de olika nivåerna i samhällsorganisatio-
nen.

En bra bostad till en rimlig kostnad är en social rättighet. Minst 120 



000 nya bostäder behöver byggas under mandatperioden.

Vi vill sänka byggmomsen för äldrebostäder, studentbostäder och 
mindre hyresbostäder. Hyrorna i nyproducerade lägenheter ska hållas 
tillbaka. Konkurrensen på byggområdet ska stärkas. Utbyggnaden av 
högskoleplatser kopplas till krav på kommunerna att tillhandahålla 
bostäder för studenter. Kommuner som bygger hyresbostäder pre-
mieras.

Narkotikan måste bekämpas. Vi måste alla dela ansvaret. Mitt ibland 
oss skördar narkotikan offer. Många gånger är det unga människor 
som fastnar i missbruk. Ambitionen är entydig: De som börjar miss-
bruka måste bli färre, och de som slutar måste bli fler.

Fler  drogfria mötesplatser och starka nätverk behöver skapas för  
ungdomar. Missbrukarvården ska stärkas. Den nationella narkotika-
samordnaren ges ökade resurser. Särskilda satsningar på vård och 
behandling görs i storstäderna, där de flesta tunga missbrukarna och 
de stora grupperna hemlösa finns.   Antalet platser på de särskilda 
ungdomshemmen utökas.

Där narkotika finns, frodas ofta kriminalitet. Under mandatperioden 
utbildas 4 000 nya poliser. Gränskontrollen skärps. Insatserna mot 
den internationella organiserade brottsligheten vidareutvecklas.

Rättsväsendet ska moderniseras och tiden mellan brott och lagföring 
kortas. Insatserna för att göra kriminalvården narkotikafri utökas. 
Skyddet för utsatta kvinnor och barn förbättras. Unga flickor som 
lever under hot eller tvång ska få ett bättre stöd. Skärpt lagstiftning 
rörande besöksförbud och sexualbrott läggs fram under nästa år.

* * *
Framtidens kunskapssamhälle grundläggs i dagens förskola.

Maxtaxan är införd. Den 1 januari 2003 införs den allmänna försko-
lan för alla barn från 4 års ålder. Ytterligare 6 000 förskollärare och 
barnskötare ska anställas så att barngrupperna blir mindre och kvali-
teten höjs.

Alla skolor ska vara bra skolor. Regeringens skolsatsning ska ge 15 
000 nya lärare och andra specialister i landets grundskolor. Kvalitets-
granskningen förbättras. Utbildningen för elever i segregerade områ-
den förstärks. Skollagen reformeras och elevens rätt stärks. Vi ska 
lagstifta om förbud mot diskriminering och sexuella trakasserier i 
skolan. Arbetsmiljölagstiftningen ses över utifrån ett elevperspektiv.

Läsning prioriteras. Skolbiblioteken ges ökat stöd för bokinköp. An-
talet skolbibliotekarier och läspedagoger ska öka. Idrott och fysisk 
aktivitet för alla barn ska bli en naturlig del i skolvardagen. Matemati-
ken stärks på alla nivåer – från förskola till högskola.

Under mandatperioden reformeras gymnasieskolan. Fler elever ska 
nå kunskapsmålen och slutföra sin utbildning. Vuxenutbildningen 
görs mer tillgänglig och flexibel. Nätuniversitetet öppnar möjligheter 
för fler att studera på högskolan.

Den högre utbildningens internationella konkurrenskraft stärks .  
Forskningens frihet garanteras och grundforskningen stöds. Fler ska 
gå vidare till  forskarutbildning. Spetsutbildningar skapas inom in-
dustriell design. Satsningarna på biovetenskap och bioteknik fortsät-
ter. Ytterligare högskolor ska prövas mot högt ställda krav för att ut-
vecklas till universitet.

* * *
Kunskap är makt, det är en vedertagen tes. Men också kultur är makt.

Vi behöver alla ha tillgång till uttrycksmedel - ett rikt språk att ut-
trycka känslor och uppfattningar med, kanske förmågan att sjunga, 



spela, måla, dansa.

Men vi behöver också någon som lyssnar. Vi behöver varandra, att 
dela upplevelser med och att bryta uppfattningar mot. Så hjälper vi 
varandra till djupare insikter.

Jag lånar orden av Leo Tolstoj:

”Att framkalla hos sig själv en känsla man en gång har upplevt, och 
så med hjälp av rörelsen, linjer, färger, toner eller ordbilder medvetet 
uttrycka denna känsla så att andra upplever den på samma sätt – det 
är den form av mänsklig aktivitet vi kallar konst.”

Det finns säkert tusen sätt att beskriva det på. Det finns ett säkert sätt 
att berika ett samhälle – genom att satsa på kulturen.

Kulturen blir ett viktigt reformområde under förestående mandatperi-
od.

Fortsatta satsningar görs på svensk film, dans och musik. Vi vill lyf-
ta fram arkitektur, form och design som en gemensam angelägenhet 
för alla. Det internationella kulturutbytet ska vidgas. Insatserna för 
invandrarnas kultur ökar. Sveriges många arbetslivsmuseer stöds i en 
särskild satsning för att bevara industriarvet.

Barnkulturen ges ökat stöd. Ett internationellt barnbokspris till Astrid 
Lindgrens minne inrättas. Fri entré införs på statliga museer.

* * *
Framför mig, i denna kammare, sitter världens mest jämställda parla-
ment.

Över detta bör vi vara stolta, men inte nöjda. Sverige är fortfarande 
långt ifrån jämställt.

Regeringen kommer under mandatperioden att skärpa integreringen 
av jämställdhetsperspektivet på alla politikområden.En nationell hand-
lingsplan för ökad jämställdhet läggs fram under året.

Den nya jämställdhetslagen kräver att osakliga löneskillnader kart-
läggs och åtgärdas inom tre år.  Utfallet av lagskärpningen ska ana-
lyseras noga. Om så krävs, är vi beredda att skärpa lagen ytterligare.

* * *
Herr talman,

Jag vill att vi bygger det gröna folkhemmet.

Miljöpolitiken rör på djupet frågor om ansvar och moral. Det handlar 
om framtiden, om våra barn och nya generationers livsvillkor.

Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i omställningen till 
hållbar utveckling. Regeringens övergripande mål för miljöpolitiken 
är att till nästa generation kunna lämna över ett Sverige där de stora 
miljöproblemen är lösta.

De beslut som fattades vid världstoppmötet i Johannesburg förpliktar. 
Klimatpolitiken kommer att prioriteras, nationellt och internationellt. 
De svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med minst fyra 
procent till 2010. Den gröna skatteväxlingen fortsätter.  Ändrade 
skatteregler införs för att främja utvecklingen av alternativa drivme-
del. Konkurrenskraftiga villkor för biodrivmedel skapas 2003.

En överenskommelse förbereds med industrin om en långsiktig stra-
tegi för den fortsatta omställningen av energisystemet. En prövning 
görs av villkoren för stängning av Barsebäcks andra reaktor.

Gift- och oljeutsläpp, övergödning och rovfiske hotar havens eko-
system. Havsmiljöfrågorna ges en central roll i miljöpolitiken. EU:s 



fiske- och jordbrukspolitik måste reformeras.

Svenskt jordbruk är konkurrenskraftigt och kan tillvarata den poten-
tial ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel utgör. Den nya djur-
skyddsmyndigheten ges utökade befogenheter. Kampen mot kemika-
lier fortsätter.      Fler skyddsvärda skogar bevaras genom statliga 
skogsinköp. En särskild satsning görs på kommunal naturvård.

Världsmarknaden för miljöteknik växer snabbt. Vinstmöjligheterna är 
mångdubbla. Ökade satsningar på teknikutveckling och teknologiut-
byte kan både lösa globala miljöproblem, främja svensk industri och 
driva på tillväxten till förmån för välfärd och rättvisa.

Fortfarande pågår en ohållbar utveckling. Den går att vända. Det går 
att bygga ett grönt folkhem som går före. Men det kräver att alla är 
med och delar ansvaret.

 * * *
Herr talman,

Sveriges röst är stark och respekterad över världen. Vi är aktiva i 
FN, EU och andra internationella sammanhang. Nedrustning, kon-
fliktförebyggande och mänskliga rättigheter, folkrätt och hållbar ut-
veckling, en fri och rättvis handel – det är och ska förbli hörnstenar i 
svensk utrikespolitik.

Ett drygt år har gått sedan terrorattackerna mot USA den 11 septem-
ber. En ny tids hot blev verklighet. En global insikt tog form: Alla 
demokratiska krafter måste samverka för att bevara det öppna sam-
hället. Den internationella kampen mot terrorism ska bedrivas med 
full respekt för folkrätten, de mänskliga rättigheterna och rättssäker-
heten. Exportkontrollen stärks för att förebygga terrordåd.

Sverige är militärt alliansfritt. Den uppgörelse som träffats om Sveri-

ges säkerhetspolitiska hållning ligger fast. Reformeringen av total-
försvaret fortsätter.

Sverige ska aktivt verka för att EU tar sitt fulla ansvar för en global 
hållbar utveckling. Globaliseringen måste spridas till fler och skarpa 
välfärdsklyftor motarbetas. Kampen för global rättvisa är vårt gemen-
samma ansvar. FN:s mål om halverad världsfattigdom år 2015 måste 
uppnås.

Under mandatperioden blir utvidgningen av EU ett faktum. Sverige 
ska driva på för ett beslut före årsskiftet om inträde i Unionen för de 
stater som är redo. Därmed tas det historiska steget att ena Europa.

Den inre marknaden kommer därefter att bestå av över 450 miljoner 
konsumenter. Östersjöområdets potential som Europas snabbaste till-
växtområde ska tillvaratas. Medel anslås för att befästa svenskt när-
ingslivs position i området. S:t Petersburgs 300-årsjubileum upp-
märksammas. Ryssland ges stöd inför inträdet i WTO. Förslag till 
hur nya EU-länders medborgare ska kunna ges fri tillgång till vår ar-
betsmarknad från anslutningsdagen presenteras.

Integrationsfrågor kommer att stå i fokus när Sverige under 2003 är 
ordförande för det nordiska regeringssamarbetet.

Under mandatperioden fattas beslut så att enprocentmålet för bistån-
det nås. Fortsatt skuldavskrivning prioriteras, liksom kamp mot 
hiv/aids. En ny utvecklingspolitik presenteras under vårriksdagen. En 
EU-gemensam solidarisk flyktingpolitik på asylrättens och humanite-
tens grund ska skapas.  Asylrätten för den som behöver skydd i 
Sverige försvaras med kraft.

Arbetet i konventet om EU:s framtid övergår under mandatperioden i 
en regeringskonferens om ett nytt fördrag. Sverige deltar aktivt i dis-
kussionen om Unionens framtida utformning. Samtidigt som kom-



missionens ställning och det gemensamma beslutsfattandet på områ-
den som miljö och asyl/migration kan behöva stärkas, bör rådets 
ställning i EU-samarbetet vara stark. De nationella parlamentens roll 
bör utvecklas och förstärkas.

Överläggningar mellan riksdagspartierna inleds om datum för folk-
omröstning om Sveriges deltagande fullt ut i EMU med målet att nå 
så bred enighet som möjligt.

* * *
Demokratin är vi själva – ingenting annat. Den dag människor vänder 
demokratin ryggen börjar det öppna humanistiska samhällets sönder-
fall. Demokratins styrka beror av den samlade viljan hos många att 
påverka sina liv och villkor.

Än en gång kan vi konstatera ett sjunkande valdeltagande. Det är en 
varningssignal att ta på yttersta allvar. Så även framryckningen av 
partier med anti-demokratiska värderingar.

Samtidigt visar preliminära analyser att trenden har brutits i de valdi-
strikt där särskilda insatser gjorts för att höja valdeltagandet. Likaså 
syns ett växande stöd för folkvalda institutioner. Det är ljuspunkter 
att ta fasta på. Inget ansvar faller tyngre på riksdagens ledamöter än 
att värna demokratin.

I våras fattade riksdagen beslut om en långsiktig handlingsplan för 
stärkt demokrati. Detta arbete måste intensifieras.

Kampen för demokrati och människovärde, mot rasism och annan 
intolerans måste ständigt pågå – i vardagen, i diskussion och reflek-
tion. Nästa år öppnar den nya myndigheten Forum för levande his-
toria, med uppdrag att med utgångspunkt i Förintelsen främja det ar-
betet.

Etablerandet av ett fristående centrum mot rasism och andra former av 
intolerans ges stöd. De nationella minoriteternas inflytande ska öka. 
Ett råd för romska frågor inrättas.

Under våren anordnas för fjärde året i rad regeringskonferensen 
Stockholms Internationella Forum.

* * *
Slutligen.

Fyra år av hårt arbete stundar. I denna kammare kommer demokratins 
två sidor att manifesteras.

Å ena sidan meningsutbytet: idéernas och värderingarnas brytning 
mot varandra. Å andra sidan besluten: kompromisserna och samman-
vägningarna. Så är det, så måste det vara i en levande demokrati.

Stora utmaningar ligger framför oss, men också stora möjligheter.

Vårt  åtagande är en politik för välfärd och sysselsättning,  driven  
framåt av teknisk utveckling, modern omställning, delaktighet och 
minskade klyftor.

Vårt ansvar gäller Sverige, men också den omvärld vi är så beroende 
av.

Låt oss mötas i en ny anda av samförstånd som bryter ned gränser 
och hinder,   för  att tillsammans bygga ett tryggare och starkare 
Sverige.

                         



Hundratjugoen punkter för ett tryg-
gare, rättvisare och grönare Sverige 
4 oktober 2002. Överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Vänsterpatiet och Miljöpartiet .
(Från vänsterpartiets hemsida)

Vår gemensamma politik för Sverige bygger på övertygelsen att den 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen måste vävas sam-
man för att skapa en uthållig utveckling som är bra för Sverige. Till-
sammans vill vi arbeta med en tydlig politik för ett grönt, jämställt 
folkhem där hållbar tillväxt, full sysselsättning och trygg välfärd 
drivs framåt av teknisk utveckling, modern omställning, omfattande 
delaktighet och minskade klyftor.

En sund ekonomi
Samarbetet bygger på ett ekonomiskt ansvarstagande. Målet för den 
ekonomiska politiken är full sysselsättning och ökat välstånd genom 
en hög och uthållig ekonomisk tillväxt. En god välfärd kräver starka 
offentliga finanser. Svensk ekonomi skall vara fortsatt stark. Svensk 
ekonomi skall även de kommande fyra åren kännetecknas av ordning 
och reda. Målen för de offentliga finanserna och utgiftstaken skall 
klaras. Sysselsättningen skall öka och arbetslösheten skall minska. 
Inflationen skall vara fortsatt låg.

1. Målet om ett överskott i de offentliga finanserna på 2 procent av        
BNP över en konjunkturcykel ligger fast.
2. Utgiftstaken ligger fast och skall klaras.
3. Sysselsättningsmålet om 80 procent 2004 ligger fast. De bety-
dande regionala skillnader som finns måste beaktas när åtgärderna för 
att nå målet utformas.
4. Behovet av socialbidrag ska halveras mellan 1999 och 2004.
5. Skattepolitiken utformas så att arbete och tillväxt stimuleras samti-

digt som den fördelningspolitiska träffsäkerheten ökar
6. Uthållig finansiering för den offentliga sektorn är prioriterat.
7. Tidigare överenskommelser mellan den socialdemokratiska rege-
ringen, miljöpartiet och vänsterpartiet som t.ex. utrymmet för grön 
skatteväxling över en tioårsperiod ligger fast.
8. Träffade överenskommelser med andra partier som pensionsupp-
görelsen, energiöverenskommelsen, säkerhetspolitisk överenskom-
melse och kommunala skatteutjämningen m.m. ligger fast.
9. Beslutade reformer för 2003 och 2004 (enligt bilaga) genomförs.
10. Reformer genomförs bara under förutsättningar att de ekonomis-
ka ramarna så medger.
11. Vi är överens om att i första hand skall nya resurser användas för 
att öka tryggheten och rättvisan. Det går före stora skattesänkningar. 
Om det under mandatperioden skulle uppkomma ett utrymme för 
skattesänkningar skall löntagarna och småföretagen prioriteras.
12. Inför nästa försvarsbeslut kommer ett av huvudalternativen i för-
svarsberedningens arbete vara en besparing på 6 miljarder kronor i 
försvaret.
13. Vi vill att frågorna kring folkomröstningen om EMU skall lösas i 
bred enighet. Vi vill att det ska vara två tydliga alternativ. Resurserna 
för ja- och nejsidan skall fördelas rättvist
14. Svante Öbergs utredning om den nya budgetlagen ska följas upp i 
en arbetsgrupp.
15. En arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med att ta fram mål för att 
motverka alla former av diskriminering.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter
Kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyl-
digheter inom alla väsentliga områden i livet. För att uppnå målen 
krävs att makt och inflytande fördelas jämnt mellan kvinnor och män, 
att kvinnor och män har samma möjligheter till ekonomiskt obe-
roende. Ett samhälle fritt från sexualiserat (könsrelaterat) våld, delat 
ansvar för hem och barn. Lika villkor och förutsättningar för kvinnor 
och män i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor och utveck-



lingsmöjligheter i arbetet. Lika tillgång för flickor och pojkar, kvin-
nor och män, till utbildning och utveckling av personliga ambitioner, 
intresse och talanger.
1. Statsbudget skall kompletteras med en jämställdhetsbilaga
2. Vi vill främja arbetet med att bryta det traditionella könsmakts-
mönstret. Könsdiskriminering kan aldrig tolereras. Jämställdhetspo-
litiken ska utvecklas i en feministisk riktning.
3. Rätt till heltid för deltidsarbetande.
4. Vi kommer att överväga möjligheten att införa krav på redovisning 
av könsfördelning i företags årsredovisningar.
5. En arbetsgrupp skall tillsättas för en översyn av jämställdhetslagen 
vid den aviserade kontrollstationen 2004.
6. Vi skall tillsätta en utredning om den s.k. Kanadamodellen och hur 
en lagstiftning kan utformas för att öka den kvinnliga representatio-
nen i bolagsstyrelser, t.ex. genom kvotering
7. Förbättrat skydd för kvinnor och barn som riskerar att utsättas för 
våld och sexualbrott.
8. Förbättrat nationellt och internationellt samarbete för att förhindra 
traficking och kvinnohandel.
9. Förbättrat skydd mot barnäktenskap.
10. Höjd kunskapsnivå hos rättsväsendet om könsrelaterat våld.
11. Nationell handlingsplan för att avskaffa könsdiskriminerande 
löneskillnader.
12. Fortsatt utbildning av Migrationsmyndigheternas personal om 
kvinnors asylskäl.
13. En nationell jourtelefon skall inrättas.
14. Ökat stöd till Rikskvinnocentrum. Rikskvinnocentrum skall ut-
vecklas till ett nationellt institut för att sprida kunskap om och utveck-
la behandlingsmetoder för kvinnor som utsatts för mäns våld.
15. Vi kommer att lagstifta om förbud mot diskriminering och sex-
uella trakasserier i skolan.

Ett grönare Sverige
Sverige skall fortsätta att vara ett föregångsland i omställningen till 

hållbar utveckling. Genom en ambitiös miljöpolitik ska Sverige aktivt 
bidra till en ekologiskt hållbar utveckling, nationellt och globalt. Vårt 
övergripande mål för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lös-
ta. Omställningen till en ekologiskt uthållig utveckling är avgörande 
för mänsklighetens framtid. Det är en fråga om vår livskvalitet idag 
men också en fråga om solidaritet med kommande generationer.
1. Vi vill under mandatperioden genomföra en grön skatteväxling om 
12 miljarder kronor. Vi vill 2003 genomföra en grön skatteväxling 
om 3 miljarder kronor.
2. De nettointäkter som den gröna skatteväxlingen ger skall användas 
för skattesänkningar på arbete. De skattehöjningar som drabbar före-
tagen skall finansiera skattesänkningar riktade mot företagen. De 
skattehöjningar som drabbar löntagarna skall finansiera skattesänk-
ningar riktade mot löntagarna. Sysselsättningseffekter och fördel-
ningsaspekter måste särskilt beaktas.
3. Vi är beredda att pröva möjligheten att låta de kommuner/regioner 
som så önskar införa trängselavgifter med enkel majoritet. Detta 
måste ske i en samlad bedömning av trafiksituationen i den aktuella 
regionen. Om någon kommun eller region ansöker om att få införa 
trängselavgifter så kommer regeringen att medverka till en överens-
kommelse mellan staten och den berörda kommunen/regionen. 
Trängselavgifter i Stockholm förutsätter en överenskommelse i 
Stockholm mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet de gröna. Ett flerårigt fullskaligt försök med trängselavgifter in-
förs i Stockholms innerstad. En kontrollstation skall hållas årsskiftet 
2005/06.
4. Under de närmaste 12 åren avsätts 100 miljarder kronor till under-
håll och nyinvesteringar i järnvägar. Vi är beredda att pröva tidigare-
läggning av järnvägsinvesteringar. En arbetsgrupp skall bildas för att 
löpande följa arbetet med den regionala kollektivtrafiken.
5. Vi vill sätta upp ett nationellt mål för försäljningen av förnybara 
bränslen. Vi vill ålägga bensinmackar att tillhandahålla alternativa 
bränslen år 2005. Någon form av dispensmöjligheter krävs.



6. Vi skall skapa konkurrenskraftiga villkor för förnybara drivmedel 
från och med 2003 samt pröva förutsättningarna långsiktigt för alter-
nativa drivmedel. Detta kräver helt eller delvis befrielse även från en-
ergiskatter. Ett system för att kvotera in förnyelsebara drivmedel skall 
utredas.
7. Vi är beredda att under mandatperioden pröva förutsättningar för 
ett nytt avdragssystem för resande mellan bostäder och arbetsplats 
som bättre stimulerar till nyttjande av kollektivtrafik och samtidigt 
beaktar de problem som finns i glesbygden.
8. Planeringen av det s.k. Cityspåret, som innebär ökad spårkapacitet 
genom centrala Stockholm, påskyndas så att byggstart kan ske under 
2004.
9. Rovfisket måste upphöra. Torsken är så gott som slut i både Ös-
tersjön och Västerhavet. Vi avser att införa ett ensidigt svenskt stopp 
för torskfisket från den 1 januari 2003. Fiskerinäringen kompenseras 
för inkomstbortfallet.
10. Vi vill att den nybildade djurskyddsmyndigheten skall ges befo-
genheter och resurser för att skapa bättre etik och regler för djurhåll-
ningen. Allt djurskydd som rör lantbruksdjur skall flyttas till djur-
skyddsmyndigheten, inklusive att utfärda föreskrifter för djurhållning 
enligt djurskyddslagen. Vi vill också förbjuda pälsfarmning, motar-
beta långväga djurtransporter och minimera antalet djurförsök.
11. Vi vill se en snabb avveckling av bromerade flamskyddsmedel 
som finns i bland annatdatorskärmar, minskad spridning av tungme-
taller, och ett förbud mot AZO-färgämnen i livsmedel. Detta måste 
ske i enlighet med EU:s lagstiftning. Kemikalieinspektionen har fått i 
uppdrag att utreda grunderna och tillvägagångssätten att uppnå målet 
att förbjuda bromerade flamskyddsmedel. Uppdraget redovisas sen-
ast 31/12 2002. Därefter är det möjligt.
12. Överenskommelsen mellan regeringen, Vänsterpartiet och Cen-
terpartiet om energipolitiken ligger fast. Om alla partier är överens 
kommer även Miljöpartiet att inbjudas till de uppföljningsträffar som 
genomförs.
13. Vi är överens om att förnyelsebara energikällor måste prioriteras. 

Vindkraften skall få bättre förutsättningar. Resurser skall satsas på att 
göra solceller kommersiellt gångbara.
14. Vi vill omvandla dagens ESO till en ny organisation som sysslar 
med miljöstudier. Denna nya myndighet skall ha hållbar tillväxt som 
fokus. Myndigheten skall ha en parlamentarisk sammansatt styrelse.
15. Vi vill öppna möjligheten för kommunerna att i sin helhet avgifts-
finansiera livsmedelstillsynen.
16. Vi vill förändra de s.k. 3:12 reglerna så att de blir mer gynnsam-
ma för företagarna. Antalet uppgifter och antalet tillfällen småföretag 
måste lämna in uppgifter till myndigheter skall minska under mandat-
perioden. Vi vill ta fram mätbara mål för att minska den administrati-
va bördan och ge Simplex resurser så att de kan granska befintlig lag-
stiftning.
17. Produkter och tjänster inom miljötekniksektorn är en av världens 
framtidsmarknader. Vi vill därför inrätta ett nationellt centrum för 
miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport som ska arbeta för 
att stimulera utveckling, öka synligheten och exporten av svenska 
produkter, systemkunnande och tjänster.
18. Vi vill öka anslagen till forskning och utbildning. Fler högskole-
platser behövs i hela landet. Ytterligare någon eller några högskolor 
ska ges möjlighet att utvecklas till universitet och få bedriva forskar-
utbildning.
19. Klimatinvesteringsprogrammet skall under mandatperioden utö-
kas för att möjliggöra en ökad takt och höjda ambitioner i klimatarbe-
tet.
20. Vi vill fortsätta öka insatserna för bevarandet av den biologiska 
mångfalden.
21. Vi vill se en översyn av kollektivtrafik i glesbygd för att öka kol-
lektivtrafiken i hela landet.
22. Fortsatta satsningar på ekologiskt lantbruk
23. Försöksverksamheten med solceller fortsätter. Investeringsstödet 
till solvärme skall fortsätta.
24. Ökade resurser till statens livsmedelsverk.



Barnen – vår framtid
Barnen ska stå i centrum för våra ansträngningar. Deras situation 
kommer först. Fortfarande fördelas möjligheter ojämnt mellan barn 
som växer upp i Sverige. Det finns barn som får alla chanser – och 
det finns barn som nekas dem. Det är oacceptabelt. Alla barn har rätt 
att växa upp i kärlek och omtanke. Alla barn har rätt till en trygg 
barndom och en god sjukvård. Alla barn har rätt till en god barnom-
sorg och en bra utbildning. Alla barn har rätt till tid med sina föräl-
drar. En god välfärd omfattar alla barn på lika villkor. Barn och för-
äldrar behöver mer tid för varandra. Goda villkor för dagens unga 
och deras familjer är en rättvisefråga och en investering i framtiden. 
Vi vill därför bygga vidare på de betydande satsningar som gjorts för 
barnen och deras familjer de senaste åren.
1. Sverige har idag världens mest generösa föräldraförsäkring om 16 
månader. Vi avser att under mandatperioden förlänga föräldraförsäk-
ringen med ytterligare två månader till 18 månader. Nivån på garanti-
dagarna skall höjas från 60 kronor per dag till 180 kronor per dag.
2. En utredning tillsätts som skall se över hur föräldraförsäkringen 
bättre kan bidra till att barnen får tillgång till bägge sina föräldrar och 
hur den kan bli mera flexibel.
3. Studerande med barn har idag en svår ekonomisk situation. Vi vill 
därför höja garantinivån enligt tidigare fattade beslut. Dessutom avser 
vi att införa ett barntillägg i studiemedelssystemet.
4. Det behövs fler lärare i skolan. Därför vill vi genomföra den rik-
tade skolsatsningen så att 15 000 lärare och annan personal kan an-
ställas i skolan. Alla skolor skall kvalitetsgranskas. Arbetsmiljön i 
skolan ska förbättras.
5. På samma sätt som vi gör en riktad skolsatsning skall fler anställas 
i förskolan. Med 6000 fler anställda i förskolorna kan antalet barn per 
anställd minska från 5,4 till 5 barn. Insatsen skall ske på motsvar-
ande sätt som den riktade skolsatsningen.
6. Vi vill under mandatperioden höja barnbidraget och införa ett fler-
barnstillägg redan från det andra barnet.
7. Vi vill under mandatperioden förbättra situationen för de barn som 

lever i fattigdom i Sverige. Det kan handla om underhållsbidrag, bo-
stadsbidrag, fria läkemedel till barn och ungdomar m.m.
8. En större del av Svenska Spels överskott måste komma idrottsrör-
elsen tillgodo. Vi vill under mandatperioden tillföra idrottsrörelsen to-
talt en miljard kronor, om idrottsrörelsen tar på sig att öppna dörrarna 
för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickidrotten, delta i 
kampen mot droger och intensifiera samarbetet med skolorna.
9. Vi vill stärka barnkulturen. Vi vill införa fri entré på de statliga 
museerna. Vi vill satsa på svensk film och musik.

Trygghet och internationell solidaritet
Trygghet och rättvisa kan endast formas i solidaritet och samarbete.
Solidaritet kan inte väja för nationsgränser. Världens samlade väl-
stånd växer samtidigt som klyftan mellan rika och fattiga mellan rika 
och fattiga länder ökar. Utvecklingen blir inte hållbar förrän alla län-
der och folk får del av den.
1. Vi avser att genomföra en höjning av biståndet till 1 procent av 
BNI under mandatperioden, om det statsfinansiella läget så medger. 
Biståndet skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
2. Vi är beredda att fortsatt diskutera skuldavskrivningar utifrån 
biståndsramen och de internationella avtal som finns. Målet är att 
minska fattiga länders skuldbörda.
3. Vi vill tillskjuta ökade resurser till Migrationsverket och utlän-
ningsnämnden för att ytterligare korta väntetiderna.
4. Vi vill stärka polisens brottsbekämpande och brottsförebyggande 
arbete. För det krävs fler poliser och en fortsatt satsning på polisut-
bildning. 4 000 nya poliser ska utbildas under de kommande fyra 
åren. Glesbygdsproblematiken måste åtgärdas. Aktiv rekryteringspo-
licy vid polishögskolan för fler kvinnor och personer med annan et-
nisk bakgrund.
5. Skyddet för kvinnor som riskerar att utsättas för brott måste för-
bättras. Vi vill ha en skarpare lagstiftning om besöksförbud och skär-
pa lagstiftningen mot sexualbrott.
6. Unga flickor som lever under hot eller tvång måste få ett snabbt 



och kunnigt bemötande av skola, polis och socialtjänst och vid behov 
skyddat boende.
7. Förbättrat internationellt samarbete för att motverka traficking, 
drog- och vapenhandel och annan internationell brottslighet.
8. Stärkt samarbete mellan olika samhällsinstanser för adekvata in-
satser för unga. Nytt påföljdssystem för unga och insatser för att 
motverka droger.
9. Satsning på brottsförebyggande insatser genom stärkt välfärd, bät-
tre möjligheter för frivilligorganisationer, stärkt stöd till ungdomar i 
riskzonen m.m.
10. Vi vill utveckla kriminalvården vilket kräver resurser.

Bättre vård
Vård ska fördelas efter behov och betalas efter förmåga. Då behöver 
ingen oroas för att inte ha råd med vården eller omsorgen när den väl 
behövs. Vården måste hålla hög och likvärdig kvalitet i hela landet. 
Tryggheten ska inte vara beroende av var man bor. Vårdens andel av 
våra gemensamma resurser kommer att öka. I takt med att ekonomin 
växer tillförs också vården stora resurser i form av ökade skattein-
täkter och generella statsbidrag. Men det räcker inte.
1. Den särskilda satsning som nu görs på vården bör fortsätta. Det 
innebär 20 miljarder under kommande mandatperiod. På så sätt kan 
köerna kortas och kvaliteten förbättras.
2. En nationell vårdgaranti ska införas. Det kräver ytterligare resur-
ser. Prioriteringsordningen får ej sättas ur spel.
3. Sjukhusen ska inte få överlåtas till företag som drivs med privata 
vinstintressen.
4. Ingen offentligt finansierad sjukvård ska ge förtur åt försäkrings-
bolagens kunder.
5. Kampen mot knarket kräver att alla tar ansvar. Hela samhället 
behöver mobiliseras. Vi vill bygga ut behandlingshemmen så att fler 
unga missbrukare kan få vård. Det behövs också fler platser på de 
särskilda ungdomshemmen.
6. Hemlöshet är ett sammansatt och komplicerat samhällsproblem. 

Fortsatta insatser krävs på flera områden. Aktiva insatsers krävs för 
att säkra allas rätt till bostad.
7. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver stärkas.
8. Vi vill se en ökad dialog mellan alternativmedicinen och skolmedi-
cinen bl.a. i form av att hälso- och sjukvårdspersonal i ökad ut-
sträckning får undervisning om alternativmedicin i sin grundutbild-
ning.
9. Ett högkostnadsskydd i tandvården för alla har en hög prioritet. 
Om ekonomiskt utrymme finns kan ett första steg tas under mandat-
perioden.

Krafttag mot ohälsan
Sverige skall vara ett friskt land. Den ökade ohälsan skall bekämpas. 
Antalet sjukdagar skall halveras till 2008 och avstämmas årligen. Idag 
är fler kvinnor än män sjukskrivna. Det innebär att arbetet med att 
halvera antalet sjukdagar i hög utsträckning måste rikta in sig på 
kvinnors arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsvillkor. Vi avser att 
under mandatperioden sätta kampen mot ohälsan i arbetslivet högt på 
dagordningen. Arbetslivet måste bli mänskligare. Rätten till ett arbete 
måste samtidigt vara rätten till ett arbete att må bra med. Idag slits allt 
för många ut och blir sjuka och försvinner i förtid från arbetslivet. 
Stressen och hetsen i arbetslivet slår mot alla. Den sprider sig till 
samhällslivet i övrigt, och in i privatlivet. Men livet är ingen kapp-
löpning. Hetsen måste brytas. Möjligheten att själv styra över arbets-
förhållanden, fritid och arbetstid måste öka. Idag spenderar staten 
mer på sjukskrivningar och förtidspensioneringar än på hälso- och 
sjukvård. Vi kräver ett humanare arbetsliv med stärkt inflytande för 
de anställda.
1. Utbrändhet, stress och förslitning är vanliga problem för många i 
arbetskraften. Friår skall införas senast den 1 januari 2005 i hela lan-
det med lägst samma villkor, ersättningsnivå och omfattning/kommun 
som det pågående friårsförsöket..
2. Vi vill stärka individens inflytande över arbetstidens förläggning i 
linje med det utredningsförslag som finns i KNAS. En gemensam ar-



betsgrupp tillsätts som ska följa beredningen. Vi vill även stärka an-
ställningsskyddet, vilket ökar individens inflytande.
3. Parallellt med ovanstående vill vi genomföra försök med arbets-
tidsförkortning där den dagliga arbetstiden förkortas. Ett planerings-
arbete för detta påbörjas hösten 2002. Arbetsmarknadens parter deltar 
i planering, genomförande och uppföljning. Kvalificerade forsk-
ningsresurser kopplas in för kontinuerlig dokumentation och utvär-
dering. Försöken ska bygga vidare på de erfarenheter som gjorts i 
exempelvis Kiruna och Stockholm. Arbetstidsförkortningens på-
verkan på hälsa och jämställdhet ska utvärderas.
4. Vi har en överenskommelse om att återkomma till riksdagen med 
ett förslag till ekonomisk och finansiell samordning. Den överens-
kommelsen står fast. Fem procent av sjukpenningsanslaget ska kun-
na användas till samverkan mellan hälso-och sjukvård, socialtjänst, 
arbetsmarknad och försäkringskassorna. Det motsvarar 2,5 miljarder 
kronor. Även hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmark-
nadspolitiken skall kunna bidra finansiellt.
5. Vi vill pröva möjligheten att låta alla ha rätt till tjänstledighet för att 
gå ner i deltid på motsvarande sätt som småbarnsföräldrar har idag. 
Jämställdhetsaspekter och små företagens situation måste särskilt 
beaktas.
6. Det finns idag ingen ekonomisk drivkraft för arbetsgivare att för-
söka få tillbaka framför allt långtidssjukskriven personal i arbete. Vi 
vill införa ett ökat arbetsgivaransvar. Det får dock inte ske så att vissa 
personer får svårt att komma in på arbetsmarknaden. Småföretagens 
situation måste beaktas.
7. Den offentliga sektorn har idag högre sjukskrivningar än den pri-
vata. Ett ökat arbetsgivaransvaret förutsätter ökade resurser till kom-
munsektorn. Vårt mål är att göra den offentliga sektorn till en möns-
terarbetsplats. I takt med att sjukskrivningarna minskar förfogar 
därmed den offentliga sektorn över ökade resurser.
8. För att underlätta för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till 
arbete är det viktigt att upprätthålla en kontakt med arbetslivet. Del-
tidssjukskrivning bör aktivt prövas som ett sätt för långtidssjukskriv-

na att hålla kontakt med arbetslivet. Vi vill att fler läkare ska få ut-
bildning i arbetslivets villkor och sjukförsäkringen och försäkrings-
medicin.
9. Vi vill att möjligheten att arbetsträna hos ordinarie eller annan ar-
betsgivare ska öka Vi vill skärpa kraven på arbetsgivare att lämna re-
habiliteringsunderlag inom 60 dagar bl.a. genom en straffavgift.
10. Mer resurser och rätt struktur för försäkringskassa, rehabilite-
ring, utbildning och arbetsträning. Alla ska ha en egen kontaktperson 
på försäkringskassan.
11. Vi vill utveckla arbetsmiljöarbetet. Alla anställda skall ha rätt till 
en företagshälsovård av hög kvalitet.

Arbetslivet
Alla behövs på framtidens arbetsmarknad. Fortfarande saknar många 
människor ett arbete. Många med funktionshinder tar sig inte in på 
arbetsmarknaden. Stora grupper invandrare är arbetslösa, men lika 
många har arbeten de är överkvalificerade för. Många kvinnor arbetar 
deltid trots att de egentligen önskar en heltidstjänst. Det är ett enormt 
slöseri med mänskliga resurser – deras kunskaper, deras vilja att delta 
och bidra. Sverige är nästan nio miljoner kvinnor och män, unga och 
gamla - från hela världen. Mångfalden är en tillgång vi ska ta tillvara. 
Den offentliga sektorn skall vara en mönsterarbetsgivare.
1. Lönenivån är alltför låg på flera håll i den offentliga sektorn. Löne-
nivån i kvinnodominerade yrken behöver höjas. De samverkande 
partierna finner det angeläget att det skapas ekonomiskt utrymme för 
att minska löneskillnaderna. För att klara detta och för att anställa fler 
kommer kommuner och landsting att ges ökade resurser de kom-
mande åren. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter använder 
utrymmet för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken. Arbetsgi-
vare i kommuner och landsting har ett särskilt ansvar för att höja lö-
nerna i kvinnodominerande yrken. Detta måste ske inom ramen för en 
sund lönebildning. 
2. Årliga jämställdhetsbokslut ska göras och orsaker till könsmässiga 
löneskillnader analyseras.



3. Vi vill också att det ska anställas mer personal inom kommuner 
och landsting som arbetar med vård och omsorg för de äldre. Vi vill 
satsa på kompetensutveckling för personalen, stärkt inflytande och 
arbeta för att underlätta framtida rekrytering.
4. Ökade arbetsmarknadspolitiska insatser skall göras för invandrare 
5. Alla statliga myndigheter skall idag upprätta handlingsplaner för att 
motverka diskriminering och främja etnisk mångfald. Utbildningsin-
satser skall genomföras så att detta kan bli ett verkningsfullt instru-
ment. Alla statliga myndigheter skall vid offentlig upphandling ställa 
krav på att säljaren har vidtagit åtgärder för att motverka diskrimine-
ringen.
6. Antidiskrimineringsbyråer införs över hela landet.
7. Inriktningen är att antidiskrimineringsklausuler ska krävas vid of-
fentlig upphandling.
8. Den nya jämställdhetslagen kräver att osakliga löneskillnader kart-
läggs och åtgärdas inom tre år. Utfallet av den nya jämställdhetslagen 
ska noga analyseras. Om det visar sig att den inte är tillräcklig är vi 
beredda att skärpa lagen ytterligare.
9. Vi vill avskaffa möjligheten för arbetsgivare att vid uppsägning av 
föräldralediga utnyttja föräldraledigheten som uppsägningstid. Vi vill 
att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet.
10. Vi vill tillföra kommunsektorn ökade resurser bland annat genom 
att förlänga den så kallade 200-kronan.
11. Visstidsanställningarna måste minska. Yttrandefriheten i arbetsli-
vet skall stärkas.

Rättvisa i boendet
Boendet är en grundläggande del av välfärden. Bostaden och boen-
demiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och 
tryggt liv. Idag leder klyftorna på bostadsmarknaden till en segrega-
tion i boendet som cementerar klassklyftor. Bostadsbristen är ett väx-
ande problem i landets tillväxtområden. Åtgärder måste vidtas för att 
öka bostadsbyggandet samtidigt som det måste bli billigare att bygga. 
I andra delar av landet är outhyrda lägenheter ett problem. Även des-

sa regioner behöver stöd.
1. Vi vill sänka byggmomsen för studentbostäder, äldreboenden och 
små hyreslägenheter. För att vara effektivt måste detta ske samtidigt 
som konkurrensen i byggbranschen stärks.
2. För att få ta del av investeringsbidraget skall vissa miljökrav vara 
uppfyllda. Vi vill höja investeringsbidraget för byggande av billiga 
hyresrätter.
3. Vi vill koppla utbyggnaden av högskoleplatser till ett krav på kom-
munerna att tillse att det finns bostäder för studenter.
4. Vi vill också premiera kommuner som bygger hyresbostäder ge-
nom att tidigarelägga statliga infrastrukturinvesteringar.
5. Vi vill stödja kommuner med befolkningsminskning som har ett 
stort antal tomma lägenheter.
6. Personer med låga inkomster skall kunna bo kvar i attraktiva om-
råden. Vi vill hitta ett sätt att inkludera förmögenhetsskatten på fas-
tigheter i den begränsningsregel som finns för fastighetsskatten.

De äldre
Sverige ska vara ett land som kännetecknas av solidaritet mellan indi-
vider, grupper och generationer.  Under de kommande åren ska de 
äldres situation uppmärksammas.
1. Pensionerna ska höjas och ett nytt äldreförsörjningsstöd ska in-
föras.
2. Vi avser att utöver detta under mandatperioden förbättra villkoren 
för pensionärer med låga inkomster genom att förbättra bostadstilläg-
gen.
3. Fortsatta satsningar ska ske på äldreomsorgen.
4. Ett hundra äldreskyddsombud ska anställas.

Hela Sverige ska leva
För att hela Sverige ska fortsätta utvecklas i positiv riktning är det 
viktigt att tillväxtförutsättningarna i alla regioner stärks. Sverige 
måste hållas samman - mellan människor och regioner. Bra välfärd i 
hela landet är en förutsättning för regional rättvisa.



1. Vi tänker utveckla, inte avveckla skatteutjämningen.
2. Vi vill utforma en regional utvecklingspolitik som tar tillvara det 
lokala och regionala engagemanget.
3. Vi vill genomföra riktade satsningar på IT-användning och 
distans-utbildning
4. Vi vill ha en väl fungerande infrastruktur i hela landet.
5. Norrbotniabanan skall byggas. Planeringen påskyndas. Underlag 
för ställningstagande skall föreligga den 1 mars 2003.
6. Fortsatt utbyggnad av de regionala högskolorna.
7. Vi kommer att tillsätta en utredning som ska utarbeta förslag på 
hur stora företag ska ta ett större socialt och ekonomiskt ansvar i 
samband med strukturomvandling och nedläggningsbeslut och hur 
man ska underlätta för de anställda att överta hotad produktion.

Samarbetsformer
Under de gångna fyra åren har samarbetet omfattat följande områden:
- Ekonomi
- Sysselsättning
- Rättvis fördelning
- Jämställdhet
- Miljö
Dessutom beslutades att samarbetet skulle prövas från fall till fall på 
övriga områden. Samarbetet mellan den socialdemokratiska regering-
en, Vänsterpartiet och Miljöpartiet det gröna skall omfatta budgeten 
och den ekonomiska politiken, samt överenskommelser i enskilda 
frågor. Dessutom omfattar samarbetet givetvis uppföljningen av tidi-
gare överenskommelser. Utgångspunkten för samarbetet är ovan-
stående principiella politiska överenskommelse som omfattar hela 
mandatperioden. I likhet med vad som gällt under den förra mandat-
perioden undantas nu utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken samt 
EU-politiken från samarbetet i den mån det inte rör budgetrelaterade 
frågor eller i övrigt innefattas av det sakpolitiska samarbetet. För att 
säkerställa inflytande och insyn för de partier som inte ingår i rege-
ringen bör samarbetet fördjupas och utvecklas i förhållande till de 

gångna fyra åren. Det gäller:
- Månadsvisa överläggningar mellan partiledarna/språkrören.
- Respektive parti ges varsitt samordningskansli, med placering i fi-
nansdepartementet.
Kansliet leds av en planeringschef som har två medarbetare och fi-
nansieras genom regeringskansliets budget. Utredningsresurser görs 
tillgängliga för kansliet.
- Vänsterpartiet ges resurser motsvarande totalt åtta tjänster. Tjänster-
na placeras i finansdepartementet (max tre enligt ovan) och i övriga 
departement, som samarbetet omfattar, enligt särskild överenskom-
melse.
- Miljöpartiet de gröna kommer därutöver ha två politiskt sakkunniga 
på miljödepartementet, två på näringsdepartementet och en på jord-
bruksdepartementet.
- Samråd sker om utredningsdirektiv och tillsättande av utrednings-
ordförande
- Gemensamma presskonferenser hålls.
- Frågan om tilldelning av utskottsplatser och presidieplatser disku-
teras utifrån en generös grundhållning
- Samarbetspartierna ges kontinuerlig information av utrikesministern 
i utrikespolitiska frågor
- Tre arbetsgrupper tillsätts, om strategiska frågor om förvaltning och 
ägande av de statliga företagen, integration och ohälsa. Arbetsgrup-
perna om integration och ohälsa har bl a till uppgift att medverka i 
förberedelserna av de regeringssymposier som kommer att anordnas.
- Inriktningen är att samarbetet skall pågå under mandatperioden 
2003-2006. En utvärdering av samarbetets former skall ske efter två 
år i en gemensam arbetsgrupp. Var och en av de samarbetande par-
tierna har då möjlighet att framföra sina förslag angående vilka former 
som samarbetet skall ha och få dem prövade i en särskild partiledar-
överläggning. Det kan gälla att fortsätta samarbetet enligt de former 
som nu har bestämts, att inleda koalitionsförhandlingar eller att av-
bryta samarbetet. Denna uppgörelse innebär även att höstbudgeten 
2003 i riksdagshanteringen kommer att bli föremål för särskilda för-



handlingar.
En närmare precisering av dessa samverkansformer, inkl. rutiner, 
kommer att göras i ett särskilt dokument som tas av fram av 
partiledarna/språkrören.

Avsiktsförklaring mellan vänsterpartiet och socialdemo-
kraterna. (Från vänsterpartiets hemsida 4 oktober.)

Mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet finns bety-
dande skillnader men också en värdegemenskap. Solidar-
itet och jämlikhet är grundbultar för oss båda i Sverige 
och i världen.

Våra partier förenas i synen på den fulla sysselsättningspolitiken, den 
aktiva jämställdhetspolitiken, den ekologiskt uthålliga utvecklingen, 
den generella världfärdspolitiken och nödvändigheten av en rättvise-
politik som bekämpar klyftorna i samhället.

Vi vill uppfylla väljarnas förväntan på att valresultatet förvaltas väl. 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet har 174 av riksdagens 349 
mandat. Denna parlamentariska ställning gör att vi känner ett stort 
ansvar för att utveckla och fördjupa vårt samarbete under hela man-
datperioden 2003-2006.

Överenskommelsen mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och 
miljöpartiet anger den politiska inriktningen på ett flertal viktiga om-
råden under de kommande åren. Samarbetet omfattar statsbudgeten 
och den ekonomiska politiken men också sakpolitiska överenskom-
melser inom olika områden.

För socialdemokraterna och vänsterpartiet är det viktigt att utveckla 
ett bredare samarbete som omfattar justitie-, social-, finans- utbild-
nings-, jordbruks- kultur-, närings- och miljödepartementen. På så 

sätt vidgas vårt gemensamma politiska ansvar. Tillsammans kommer 
vi därför att försöka samla majoritet i riksdagen för att  åstadkomma 
konkreta politiska resultat.

Under den gångna mandatperioden fanns det förutom olika former 
för det sakpolitiska samarbetet den särskilda samarbetsgruppen 
(SAMS). Den verkade på partiledarnas uppdrag och utvecklade ett 
förtroendefullt övergripande samarbete. Vänsterpartiet och socialde-
mokraterna menar att det utvecklade samarbete som vi nu vill uppnå 
också kräver en sådan funktion. En SAMS-funktion skall understödja 
partiledarnivån och ges en permanent form.

En fast organisation skapas för detta ändamål. Under 2003 ställs re-
surser motsvarande en anställd till vänsterpartiets förfogande inom 
ramen för riksdagsgruppernas samarbete. Hösten 2003 får behovet 
av resurser utvärderas. En överenskommelse får då träffas om re-
sursbehovet mellan de partier som deltar i SAMS-arbetet.



Från miljöpartiets hemsida 1 oktober 2002 kl. 20.40  
med överenskommelse mellan Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet : Bilaga: Reformer 2003 och 2004

Reformer 2003
Reform Kostnad (Mdkr) Förklaring

Studiestöd 0,9 Studiebidrag till gymnasieungdomar utökas till 10 
månader, 950 kr/år. Studiemedelsreformen kostar mer pengar.

Höjt biståndsmål 1,6 Biståndshöjning p.g.a. höjt biståndsmål från 
0,74 till 0,81 procent av BNI.

Infrastruktur 1,5 Tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion av vägar, 
investeringar i vägar investeringar i och underhåll av järnvägar.

Bostäder 0,5 Investeringsbidrag för byggande av hyresrätter

Hälso- och sjukvård 3,2 Avtalet i läkemedelsreformen mellan staten 
och landstingen kostar 750 mnkr, förstärkning av tandvården för de 
äldre 300 mnkr samt 2 miljarder i ökad vårdsatsning (minskade köer 
och mer personal), samt 125 mnkr maxtaxa i äldreomsorgen.

Skola 1,0 Pengar till kommunerna, räcker till ca 2000 nya lärare eller 
andra vuxna i skolan

Pensioner 2,8 Slopad inkomstprövning för änkor gör att dessa i det 
nya p-systemet behåller nuvarande förmåner, höjd garantipension 
som garanti för att ingen ska förlora vid övergången till nya  p-syste-
met, samt nytt äldreförsörjningsstöd till främst invandrare som inte 
uppfyller bosättningskravet för folkpension (ersätter socialbidraget)

Höjt tak i socialförsäkringarna 1,0 Taket höjs från 26 700 till 32 000
(10 basbelopp).

Allmän förskola 1,2 Alla 4- och 5-åringar får rätt till 3 timmar/dag

Höjd a-kassa 1,7 1 juli 2002. Höjt golv med 50 kr till 320 kr. Taket 
under de 100 första dagarna höjt till 730 kr. Taket fr.o.m. dag 101 
höjt med 100 kr till 680 kr.

Arbetsskadeförsäkring 0,1 Beviskraven lättas, bra för dem med för-
slitningsskador, framför allt kvinnor

Rättsväsende 0,1 Säkerställa att fler poliser kan anställas, kortare 
handläggningstider, satsning på lokala poliser, ytterligare en polis-
högskola
Mamma/pappamånad 0,5 Förlängd föräldraförsäkring med en månad 
per barn och familj
Övrigt, utgifter 2,7 Bl.a. resursförstärkning till högskola- och forsk-
ning

Totalt 18,8

Reformer 2004
Reform Kostnad (Mdkr) Förklaring Borgerliga emot

Hälso- och sjukvård 1,9 Läkemedelsreformen 0,9 mnkr + 1 miljard i 
vårdsatsning från försvarspengarna.

Skola 1,0 Nästa steg i den särskilda skolsatsningen, räcker till ytterli-
gare 2000 nya lärare eller andra vuxna i skolan

Höjt biståndsmål 1,6 Biståndshöjning p.g.a. höjt biståndsmål från 
0,81 till 0,86 procent av BNI + 200 mnkr.

Rättsväsendet 0,6 säkerställa att fler poliser kan anställas, kortare 
handläggningstider, satsning på lokala poliser, ytterligare en polis-
högskola



Infrastruktur 2,6 Tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion av vägar, 
investeringar i vägar investeringar i och underhåll av järnvägar.

Höjt tak i sjuk- och föräldraförsäkringen 1,1 Infördes 2003, men 
kostar mer 2004

Miljösatsningar 1,3 Allmän miljö- och naturvård, miljöåtgärder inom 
bl.a. jordbrukets miljö- och landsbygdsprogram, biotopskydd,

Övrigt 2,1 Arbetsskadeförsäkringen, mamma/pappamånad m.m.

Totalt 12,2

DN 021005 sidA11.
“ Lågavlönade kvinnor gynnas av uppgörelse.
Uppgörelsen mellan vänsterpartiet och regeringen innebär en viss 
förbättring för lågavlönade kvinnor och för pensionärer med låga 
inkomster. Dessutom utlovas en höjning av både biståndet och un-
derhållsbidraget under mandatperioden.

SENT NATTEN TILL FREDAG avslutades förhandlingarna 
mellan vänstern och regeringen som då pågått ett par dygn efter det 
att regeringen kommit överens med miljöpartiet.
   Vänsterpartiets ekonomiske talesman Lars Bäckström var på fre-
dagseftermiddagen mycket nöjd med resultatet sedan en splittrad par-
tistyrelse röstat för ett godkännande: 
  -Beloppsmässigt är det inte så stora reformer vi fått fram på slutet, 
men de är oerhört viktiga för dem det berör. Vi har också fått ett bre-
dare samarbete mellan s och v med fastare former än tidigare.
 
FINANSMINISTER Bosse Ringholm, som höll en egen press- 
konferens, menade tvärtom att det inte hänt så mycket under de se-

naste dagarnas förhandling mellan s och v. Han ansåg att det endast 
tillkommit "en del mindre kompletteringar" och "textjusteringar" .
   -Det dokument som redan fanns efter uppgörelsen med miljöpartiet 
ändrade inte karaktär, men det blev mer precist på några punkter, 
sade Ringholm.
   Det gemensamma dokumentet, som samtliga tre partier nu står ba-
kom, har endast utökats med ytterligare en egen punkt, från 120 till 
121. Det gäller höjda bostadstillägg for de sämst ställda pensionärer-
na. 
    På ytterligare några punkter har skrivningarna ändrats. Överens-
kommelsen mellan s och mp angav att beslut om biståndsmålet på en 
procent av BNI skulle fattas under mandatperioden. Nu står det i stäl- 
let att man avser att genomföra en höjning under mandatperioden, 
med tillägget "om det statsfinansiella läget så medger".   En förbätt-
ring utlovas ocksa för de barn som lever i fattigdom i Sverige, bland 
annat genom högre underhållsbidrag.
 
MER PRECISA SKRIVNINGAR för att höja lönerna för kvin-
nor i offentlig sektor har också till kommit.
   - Där vi har majoritetsansvar påtar vi oss att, som arbetsgivare, lyfta 
deras löner, sade finansministern.
   Liksom mp kommer även v att få placera åtta tjänstemän i olika de-
partement för att få insyn i och kunna påverka arbetet.
   Medan miljöpartiet var mån om att områdesmässigt få ett mer be-
gränsat samarbete med regeringen den kommande mandatperioden 
har det för vänstern varit viktigt att utöka och fördjupa samarbete un-
der de kommande fyra åren.   Förhandlingarna har nu lett till att v ut-
över budgeten och de 121 reformförslagen avser att samarbeta kring 
frågor på justitie-, social-, finans-, utbildnings , jordbruks-, kultur-, 
närings- och miljödepartementet. Det gäller alltså samtliga departe- 
mentsområden utom utrikes och försvarsdepartementet.



   Den "avsiktsförklaring" som man på det sättet kommit överens om 
splittrade vänsterns partistyrelse. 15 personer röstade ja, 4 nej och 4 
avstod från att ha någon mening.
   - De som röstade nej var rädda för ett alltför nära samarbete med 
socialdemokraterna som skulle kunna tysta vänsterns röst, förklarade 
lngrid Burman, huvudförhandlare för v.
   Efter två år ska samarbetet mellan s, v och mp utvärderas, enligt 
uppgörelsen. Det betyder att bland annat friårsreformen, som ska 
vara genomförd först 2005, kan komma i farozonen.    
   Lena Alfredson 
lena.alfredson@dn.se     08-738 11 82
  
Fakta/uppgörelsen mellan s och v
• Uppgörelsen mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet bygger 
på det program om 120 punkter som miljöpartiet och socialdemokra-
terna kom överens om i tisdags.
• Nytt är en så kallad avsiktsförklaring, som bara gäller mellan so-
cialdemokraterna och vänsterpartiet, och som innebär att samarbetet 
ska breddas under hela mandatperioden till att omfatta alla sakpolitis-
ka områden utom försvars- och utrikespolitiken.
• Tre punkter i programmet har ändrats:
• "Vi vill under mandatperioden förbättra situationen för de barn som 
lever i fattigdom i Sverige. Det kan handla om underhållsbidrag, bo-
stadsbidrag, fria läkemedel till barn och ungdomar m m"
• "Vi avser att genomföra en höjning av biståndet till 1 procent av 
BNI under mandatperioden, om det statsfinansiella läget så medger. 
Biståndet skall genomsyras av ett jamställdhetsperspektiv"
• "Arbetsgivare i kommuner och landsting har ett särskilt ansvar för 
att höja lönerna i kvinnodominerande yrken”
• En ny punkt har införts i programmet
• "Vi avser att under mandatperioden förbättra villkoren för pensio-
närer med låga inkomster genom att förbättra bostadstilläggen”
Anna Hansen “

Politikområden.

Enligt BUDGETPROPOSITIONEN 2001.
(http://finans.regeringen.se/propositionermm/propositioner/bp01/polit
ikomr.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 ex-
empelvis ett utgiftsområde. Utgiftsområdena finns reglerade i budge-
tlagen.

Men för första gången har regeringen också gjort en indelning av 
verksamheten i 47 olika politikområden. Det finns flera olika anled-
ningar till det. Riksdagen har beställt mål som är lättare att följa upp 
och förhoppningen är att det ska bli lättare att formulera mål på politi-
kområdesnivå 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. Menin-
gen är helt enkelt att det ska bli lättare att mer konkret se vad vi får för 
pengarna.

Prioritering blir möjlig Politikområden är ingen teknisk eller adminsi-
trativ indelning. De kriterier som har styrt indelningen är framför allt 
politisk relevans och statsfinansiell betydelse. Tanken är att det ska 
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vara möjligt att prioritera mellan olika politikområden.

Att definiera vad som ska vara ett politikområde har varit en fråga för 
politiska ledningen på olika departement. Det betyder att departemen-
ten arbetat aktivt för att ta fram förslag till vilka politikområden som 
ska ingå i budgetpropositionen. Vilket har resulterat i 47 stycken. Det 
här är antagligen inte de slutgiltiga områdena, utan vissa områden kan 
eventuellt komma att slås ihop. Men först avvaktar man riksdagens 
reaktion.

Utgiftsområdena kvar. Införandet av politikområden innebär inte att 
utgiftsområden på kort sikt försvinner. Att ta bort utgiftsområdena 
skulle kräva en ändring av budgetlagen. Politikområden ska inte hell-
er ses som parallella med utgiftsområdena, snarare som en underin-
delning. Ett politikområde kan vara en del av ett utgiftsområde, men 
det finns också politikområden som består av anslag inom flera ut-
giftsområden.
En uppföljning av budgetpropositionen sker varje år. I samband med 
detta kommer också politikområdena att granskas.

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 ”           X



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 och 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 och byggande 
  19 Regional utjämning och utveckling
  20 Allmän miljö- och naturvård 
  21 Energi 
  22 Kommunikationer 
  23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 
  24 Näringsliv 
  25 Allmänna bidrag till kommuner 
  26 Statsskuldsräntor m.m.
  27 Avgiften till Europeiska gemenskapen 

       X



Ny regering.

"Statsrådsberedningen Pressmeddelande 2002-10-21 
Statsminister Göran Persson presenterar ny regering:

- Stora arbetsuppgifter ligger framför oss under den kommande man-
datperioden. Två områden lyftes särskilt fram i valrörelsen: de höga 
sjuktalen och integrationen av invandrare.

- Det finns också andra stora utmaningar under de kommande åren: 
Tillväxtfrågorna står alltid i fokus för en socialdemokratisk regering. 
Vi måste kraftsamla för attminska narkotikamissbruket. Konsument-
politiken måste stärkas. Jämställdhetsarbetet måste få en centralare 
ställning. EU-samarbetet skall fördjupas.

- Den nya regeringens sammansättning återspeglar väl det vi social-
demokrater gick till val på. 

STATSRÅDSBEREDNINGEN
Statsminister Göran Persson
Vice statsminister Margareta Winberg
Samordningsminister Pär Nuder

- Margareta Winberg är - med tanke på hennes långa politiska erfar-
enhet - ett naturligt val som vice statsminister. Hon kommer att fun-
gera som min ställföreträdare och dessutom vara ansvarig för jäm-
ställdhetspolitiken. Pär Nuder kommer att samordna regeringens po-
litik och dessutom vara ansvarig för författnings- och förvaltningspo-
litiken.

JUSTITIEDEPARTEMENTET
Justitieminister Thomas Bodström
Demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin

- Demokrati och integrationsfrågorna hör nära samman. Det handlar 
om att bryta utanförskap, vidga demokratin och hävda allas lika rätt. 
Mona Sahlin är med sitt starka engagemang särskilt lämpad för denna 
uppgift. 

UTRIKESDEPARTEMENTET 
Utrikesminister Anna Lindh
Bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson

- I och med att Leif Pagrotsky lämnar UD övertar Jan O Karlsson 
ansvaret för samarbetet med Central- och Östeuropa. 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET
Försvarsminister Leni Björklund

- Leni Björklund, 58, svarar upp mot de höga krav som måste ställas 
på en försvarsminister. Hon har en mycket lång erfarenhet inom poli-
tiken, förvaltningen och nu senast som generalsekreterare i Svenska 
kyrkan. Jag är glad över att Leni Björklund har påtagit sig det stora 
ansvaret som försvarsminister. Hon tillträder den 4 november.

SOCIALDEPARTEMENTET
Socialminister Lars Engqvist
Barn- och familjeminister Berit Andnor
Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson

- Barn- och familjepolitiken är ett viktigt reformområde under de 
kommande åren. Som ordförande i Riksdagens socialförsäkringsut-
skott är Berit Andnor, 47, ett naturligt val för denna uppgift. Inte 
minst viktigt är att hon behärskarpensionsfrågan. 

- Kampen mot drogerna uppmärksammas genom att en särskild folk-
hälso- och socialtjänstminister utses.  Riksdagsledamoten Morgan 
Johansson, 32, har på ett förtjänstfullt sätt arbetat med dessa frågor i 
Riksdagen och som ordförande i BRÅ.



FINANSDEPARTEMENTET
Finansminister Bosse Ringholm
Bitr. finansminister Gunnar Lund
Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén

- Den närmare ansvarsfördelningen mellan Bosse Ringholm och 
Sveriges nuvarande EU-ambassadör Gunnar Lund, 55, kommer att 
presenteras senare. Redan nu står emellertid klart att Gunnar Lund 
kommer att ansvara för de frågor som hör samman med Sveriges 
eventuella inträde i EMU:s tredje steg. 

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
Utbildningsminister Thomas Östros
Bitr. utbildningsminister Lena Hallengren

- Thomas Östros fortsätter som utbildningsminister med samlat ans-
var för grund-, gymnasie- och högskolan samt forskningspolititiken. 

- Förskolan kommer att tillföras nya resurser under de kommande 
åren. Den biträdande utbildningsministern får dessutom ansvar för 
folkbildningen och vuxenutbildningen. Genom att utse Lena Hallen-
gren, 28, markeras föryngringen av regeringen. Hon har gjort fina 
insatser som förbundssekreterare i SSU.

JORDBRUKSDEPARTEMENTET
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

- Jordbrukspolitiken står inför stora utmaningar. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken inom EU skall reformeras i och med EU:s ut-
vidgning. Samtidigt skall den bli mer konsumentorienterad. Utnäm-
ningen av Konkurrensverkets generaldirektör Ann-Christin Nykvist, 
54, som ny jordbruksminister är ett uttryck för detta. 

KULTURDEPARTEMENTET
Kulturminister Marita Ulvskog

MILJÖDEPARTEMENTET
Miljöminister Lena Sommestad

- Lena Sommestad har vikarierat som miljöminister under Kjell Lars-
sons konvalescens. Hon är med andra ord väl förtrogen med dessa 
frågor och är därför ett naturligt val som miljöminister.

NÄRINGSDEPARTEMENTET
Näringsminister Leif Pagrotsky
Infrastrukturminister Ulrica Messing
Arbetslivsminister Hans Karlsson 

- Leif Pagrotsky har varit en framgångsrik handelsminister. Det är 
därför naturligt att han fortsätter som ansvarig för handelspolitiken 
och exportfrämjandet men nu irollen som näringsminister. Han blir 
därutöver ansvarig för närings- och energipolitiken. Han kommer 
också att ansvara för de statliga bolagen. 

- Ulrica Messing blir ny infrastrukturminister. Under hennes ansvar 
samlas alla frågor som rör kommunikationer inkl. IT-frågorna. Hon 
fortsätter dessutom som regionalpolitiskt ansvarig.

- En ny arbetslivsminister får ansvaret för att nedbringa de höga sjuk-
talen. Alla frågor kring arbetslivet - arbetsmarknadspolitik, arbetsmil-
jöfrågor, arbetsrätt, a-kassa - samlas under ett statsråds ansvar. Des-
sutom förs ansvaret för sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkrin-
gen till Näringsdepartementet. LO:s förre avtalssekreterare Hans 
Karlsson, 56, är - med sin breda fackliga och näringspolitiska erfar-
enhet - rätt person för detta viktiga uppdrag. "



Statsrådens  arbetsområden 
i SWs klassifikationssysstem.
Enligt de korta uppgifterna i Statsrådsberedningens pressmeddelande 
2002-10-21. 
______________________________________________________
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

O....10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
Utbildningsminister Thomas Östros
Bitr. utbildningsminister Lena Hallengren
Kulturminister Marita Ulvskog

O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Kulturminister Marita Ulvskog

O....102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning
Kulturminister Marita Ulvskog

O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar 
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om samhällsforskning och -planering
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

O....11/19 Individernas inre verkligheter.
Utbildningsminister Thomas Östros
Bitr. utbildningsminister Lena Hallengren
Kulturminister Marita Ulvskog

O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d. 
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. 
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d. 
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. 
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral. 
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst. 
______________________________________________________
O....2 Religiösa verksamheter o d 
Utbildningsminister Thomas Östros
Bitr. utbildningsminister Lena Hallengren
Kulturminister Marita Ulvskog

O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
______________________________________________________ 
O....3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.

O....31 Statistik och demografi
Demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin (?)

O....32 Statsvetenskap
Utrikesminister Anna Lindh
Demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin (demokrati)

O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
Finansminister Bosse Ringholm



O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
Justitieminister Thomas Bodström

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)

O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
Arbetsplats för statsråden.
Statsminister Göran Persson.
Vice statsminister Margareta Winberg
Samordningsminister Pär Nuder

O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
De politiska partierna.
Alla statsråd.
Samordningsminister Pär Nuder

O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
______________________________________________________
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
Utbildningsminister Thomas Östros (forskning)
Samordningsminister Pär Nuder
Alla statsråd.

O....40 Systemvetenskap
______________________________________________________

O....5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
Utbildningsminister Thomas Östros (forskning+utbildning)
Bitr. utbildningsminister Lena Hallengren

O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
______________________________________________________
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter

O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks
Socialminister Lars Engqvist (sjukvård o d)
Folkhälso- (och socialtjänstminister) Morgan Johansson
Arbetslivsminister Hans Karlsson (sjukskrivningar) 

O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Utbildningsminister Thomas Östros (forskning)
Näringsminister Leif Pagrotsky

O....63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske od
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.



O....641 Matlagning. 642 Måltider, matservering, restauranger.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (livsmedel)

O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén (boende)

O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Näringsminister Leif Pagrotsky (energi)

O....645 Användning av inventarier o d.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (konsumentproblem)

O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d). 

O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm.
Barn- och familjeminister Berit Andnor (bidrag od)
Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén (bokostnader)
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (konsumentpriser)

O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 

O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hushållsarbete.
Barn- och familjeminister Berit Andnor (hemtjänst o d)

O....65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d

O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
Infrastrukturminister Ulrica Messing (IT)

O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
Samordningsminister Pär Nuder (samordning, förvaltning)

Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén (kommunfrågor)
Utrikesminister Anna Lindh (ambassader)

O....6525-6529 Militära verksamheter
Utrikesminister Anna Lindh
Försvarsminister Leni Björklund

O....653 Handelsverksamheter.
Näringsminister Leif Pagrotsky (handel)

O....654 Telekommunikationsverksamheter.
Infrastrukturminister Ulrica Messing (IT)

O....655 Förlagsverksamheter o d.
Kulturminister Marita Ulvskog

O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Infrastrukturminister Ulrica Messing (kommunikationer)

O....657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter.
Finansminister Bosse Ringholm
Bitr. finansminister Gunnar Lund
Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén (bostadsfinanser)
Barn- och familjeminister Berit Andnor (bidrag od,pensioner)
Arbetslivsminister Hans Karlsson (arbetslivsförsäkringar)
Socialminister Lars Engqvist (socialförsäkringar od)

O....658 Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling o-marknad
Näringsminister Leif Pagrotsky
Arbetslivsminister Hans Karlsson (arbetsmarknadspolitik, arbetsmil-
jöfrågor ) 
Vice statsminister Margareta Winberg (jämställdhet)



O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

O....66/68 Tillverkning av varor
Näringsminister Leif Pagrotsky

O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror

O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar
Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén (bostadsbyggande)
Näringsminister Leif Pagrotsky
________________________________________________
O....7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst o kultur.
Kulturminister Marita Ulvskog

O....71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer
Miljöminister Lena Sommestad
Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén (bostäder)
Infrastrukturminister Ulrica Messing (regionalpolitik)

O....72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
Kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén (bostäder)
Kulturminister Marita Ulvskog (arkitektur)

73-78: Kulturminister Marita Ulvskog
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk,formgivning av bruksföremål.Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafik, tecken.77 Fotografi
O....78 Musik ( konserter o d 792)

791-793: Kulturminister Marita Ulvskog
O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport
O....7911-7913 Seder och bruk .
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

O....794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips etc.
Finansminister Bosse Ringholm

O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

O....7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
Socialminister Lars Engqvist
Barn- och familjeminister Berit Andnor
Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson

O....7952/7956 Sociala miljöer o verks. i olika fysiska miljöer 
Justitieminister Thomas Bodström (polis, kriminalvård)
Bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson
Demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin (integration)
Socialminister Lars Engqvist (behandlingshem o d)

O....7957 Undervisning o d.
Utbildningsminister Thomas Östros
Bitr. utbildningsminister Lena Hallengren

O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
Demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin 
O....7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d 



O....796/799 Sport, idrott o d.
Infrastrukturminister Ulrica Messing (?)
________________________________________________
O....8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
Utbildningsminister Thomas Östros
Bitr. utbildningsminister Lena Hallengren
Kulturminister Marita Ulvskog

O....80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. 
O....81Litteraturvetenskap,litteraturhistoria.812/819motsvarar 82/89. 

O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d. 
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
O....84 Fransk skönlitteratur o d 
O....85 Italiensk skönlitteratur o d 
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d 
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d 
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d 
O....89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d 
________________________________________________
O....9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
Utbildningsminister Thomas Östros
Bitr. utbildningsminister Lena Hallengren
Kulturminister Marita Ulvskog

O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
Kulturminister Marita Ulvskog

O....91 Allmän geografi, reseskildringar.913/919 motsvarar 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
O....94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden
________________________________________________
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