
Sven Wimnell 080524 +100201:
Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals 
länkkatalog och Länkskafferiet samt 
myndigeter mm under departementen 
sorterade enligt SW-klassifikationssystem
Kommentar 100201: sverige.se lades ner 080305.

http://wimnell.com/omr102h.pdf

Ingår i
Sven Wimnells hemsida. 
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. 
(http://wimnell.com)
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Innehåll:

.   Sunets Webbkatalog nivå 1.

.   Om en lista med myndigheter mm i sverige.se fördelade på SW-   
    områdena 1-9. 
.   Om kompletteringar med länkar i nivå 2 i Sunets Webbkatalog     
    080412 och Mölndals länkar.
.   Om kompletteringar med länkar i Länkskafferiet.
    Först om ämneskataloger och SW-klassifikationssystem. 
    Så till Länkskafferiet.
.   Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
.   Om bristerna i lärarutbildningen.
.   Myndigheten för Skolutveckling  IT FÖR PEDAGOGER   
    Länkskafferiet. Nivå 1 och 2.

Listan enligt sidorna 146-168 i 
Sven Wimnell 050121: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. 
Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. (http://
wimnell.com/omr40m.pdf)
Listan är en förteckning över myndigheter mm enligt sverige.se på 
Internet 050116. (Sedan dess har några på sverige.se avgått och några 
andra tillkommit).

Listan har kompletterats med :

Länkar i SUNETs Webbkatalog. från Internet 080412.
KTHNOCs Webbkatalog 

Länkar i Mölndals bibliteks Länkkatalog, från Internet 080419. 
Länkkatalog. Mölndals stadsbibliotek

Länkar i Länkskafferiet hos Myndigheten för skolutveckling, från 
Internet 080421. 
Länkskafferiet 

Länkförteckning:
SW Klassifikationssystem för verksamheter.
1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2 Religiösa verksamheter o d.
3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4 Sambandsforskningsverksamheter.
5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9 Saklitterära verksamheter. Allmän geografi. Biografi. Allmän   
   historia.

Har 080524 kompletterats med myndigheter o d under 
departementen.
Myndigheterna mm är fördelade på områdena 101, 102, 20, 31, 32, 34, 
353, 52, 55, 61, 62, 63, 644, 647, 6520-6524, 6525-6529, 653, 654, 
656, 657, 658, 70, 71, 72, 73, 74, 75-77, 78, 7914-7919, 792, 7951, 
7552-7956, 7957, 80, 81, 90, 91, 92, 93.

Regeringskansliet med departementen
Regeringen styr Sverige. Till sin hjälp i arbetet har regeringen 
Regeringskansliet, en sammanhållen myndighet som består av 
Statsrådsberedningen, fackdepartementen och 
förvaltningsavdelningen.

Statsrådsberedningen
Huvudplats 353.
Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i 
Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-
politiken.
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Arbetsmarknadsdepartementet
Huvudplats 658
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik och 
arbetslivpolitik.

Finansdepartementet
Huvudplats 657.
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, 
statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, 
internationellt ekonomiskt samarbete, statlig förvaltning, bostäder, 
länsstyrelser samt kommuner och landsting.

Försvarsdepartementet
Huvudplats 6525-6529.
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen 
och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap 
mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i 
fred.

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs 
och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Huvudplats 7952-7956.
Integrations- och jämställdhetsdepartementet ansvarar bland annat för 
integrationsfrågor, jämställdhetsfrågor, demokratifrågor och 
konsumentfrågor.

Jordbruksdepartementet
Huvudplats 63.

Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller 
jordbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt 
och viltvård.

Justitiedepartementet
Huvudplats 34.
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat 
lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, 
migration och asyl.

Kulturdepartementet
Huvudplats 70.
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och idrottsfrågor.

Miljödepartementet
Huvudplats 71.
Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, 
kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och 
miljöövervakning.

Näringsdepartementet
Huvudplats 658.
Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör 
näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt 
regional utveckling.

Socialdepartementet
Huvudplats 7951.
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: 
ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande 
av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.
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Utbildningsdepartementet
Huvudplats 7957.
Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och 
högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning.

Utrikesdepartementet
Huvudplats 653.
Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga 
regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s 
uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska 
utrikespolitiken.

EU-representationen
EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. 
Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje 
i EU-politiken.

Om Regeringskansliet - övergripande information om 
myndigheten
Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor, 
mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även 
del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt 
arkivets och Klarspråksgruppens service till myndigheter.

Regeringskansliet (e-post till Regeringskansliet)
Uppdaterad 8 februari 2008
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Sunets Webbkatalog nivå 1
Inom parentes antal adresser på nivå 2. Summa 311.

DATORER
Internet, (WWW), Programvaror,
Operativsystem, Säkerhet, Datorföreningar ...(19)

EVENEMANG
Evenemangsguider, Sportevenemang, Gamla evenemang,
Januari, Februari, Mars ...(20)

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Råd och information Sjukhus, Handikapp,
Alternativ, Psykiatri, Rehabilitering ...(22)

KULTUR 
Bildkonst, Dramatik, Film,
Litteratur, Fotografi, Gallerier ...(20)

MASSMEDIA
Dagstidningar, Magasin, Radio,
TV, Lokaltidningar, Nyhetsblad ...(12)

NÄRINGSLIV
Aktie/Finans, Annons, Arbete,
Företag, Organisationer, Stiftelser ...(11)

NÖJEN OCH FRITID
Djur, Mat och Dryck, Musik,
Resor, Sport, Spel ...(37)

OFFENTLIG FÖRVALTNING
Kommuner, Myndigheter, Regering och riksdag,
Landsting, Länsstyrelser, Projekt ...(10)

PERSONLIGA HEMSIDOR
Stockholm, Västra Götaland, Skåne,
Östergötland, Uppsala, Västmanland ...(25)

POLITIK
Partier, Ungdomsförbund, Politiker,
Organisationer, Studentförbund, Val ...(11)

REFERENSER
Bibliotek, Databaser, Muséer,
Ordböcker, Arkiv, Konsthallar ...(6)

REGIONAL ANKNYTNING
Län, Turistinformation, Utlandet,
Sverige, Ambassader, Kommuner ...(7)

SAMHÄLLE
Debattforum, Organisationer, Religion,
Bostäder, Barnomsorg, Familj ...(25)

UTBILDNING
Föreningar, Grundskolor, Gymnasier,
Universitet, Friskolor, Folkhögskolor ...(34)

VETENSKAP
Biologi, Fysik, Medicin,
Miljö, Kemi, Samhällsvetenskap ...(49)

WAP
Endast WML-länkar. Kräver WAP-telefon.(3)
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Om en lista med myndigheter mm i 
sverige.se fördelade på SW-områdena 1-9.
   Utredningen nu ingår i hemsidan som börjar med:
Sven Wimnells hemsida. Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen ? Entrésidan.

   Listan är enligt sidorna 146-168  i  Sven Wimnell 050121:
sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med 
Riksdagens samhällsguide.  (http://wimnell.com/omr40m.pdf)
   Listan i det följande visar innehållet i SverigeDirekt:
(SverigeDirekt enligt sid 13-18 i Sven Wimnell 020202: omr01g.pdf)
*Statliga myndigheter och bolag och riksdagens myndigheter
uppdaterade 020110
*samt Enskilda organisationer o akademier uppdaterade 011130
*och politiska partier.
Kompleterad med myndigheter od som tillkommit i sverige.se
* enligt en föregående lista,
* enligt sverige.se på Internet 050116,
* och med namnändringar enligt en föregående lista.
       I utredningen omr40t.pdf på 186 sidor har sverige.se lagts in 
tillsammans med flera andra klassifikationer: 
Sven Wimnell 050206: SW-klassifikationssystem med inagda: 
LIBRIS/SAB, sverige.se, forskningsämnen,CPV för varor/tjänster, 
SNI arbetsställen, SSYK yrken, SUN utbildningar.
(wimnell.com/omr40t.pdf) 

     Redovisningarna 2005 ska såsmåningom uppdateras. De inne-
håller länkar man inte kan klicka på. I sammanställningen nu 
finns klickbara länkar för myndigheter o d på område 6520-6524.

Kompletterat med länkar i nivå 2 i Sunets 
Webbkatalog 080412 och Mölndals länkar.

Numren på länkarna är angivna med kommatecken för områden som 
har mer än två siffror.  Exempel: 10,1 Arkiv motsvarar 101 Arkiv. 
Länkar från nivå tre och därefter har lagts in och försetts med *
Sedan har lagts in enligt Mölndals biblioteks länkkatalog:

A Böcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
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Kompletterat med länkar i  Länkskafferiet.

Först om ämneskataloger 
och SW-klassifikationssystem.
   Sven Wimnells hemsida lades in på Internet den 29 april 1998. Då 
fanns Sunets länkkatalog på Internet ordnad som en ämneskatalog, och 
deras länkar sorterades in i Sven Wimnells klassifikationssystem. Det 
fanns också ett Skoldatanät på Internet som innehöll ett Länkskafferi i 
en ämneskatalog och länkarna i skafferiet sorterades också in. Vid den 
tiden  fanns också många andra ämneskataloger, där utbuden var ord-
nade under 10-20 ämnerubriker. 
   Sedan dess har de som tillhandahåller länkar för det mesta ändrat så 
att ämnesrubrikerna och ämneskatalogerna är borta och istället finns 
bara en rad där man skriver in ett sökord. Ämneskatalogerna var en 
hjälp att få fram det man sökte. Med det nu vanligaste söksättet att 
skriva in ett ord måste man veta vad man söker och man måste veta 
vilket ord man ska använda, vilket inte alltid är lätt. 
    På svenska tycks nu, när det gäller heltäckande kataloger, finnas 
kvar bara Sunet, Mölndals länkkatalog, Länkskafferiet och Sven 
Wimnells klassifikationssystem. Länkskafferiet riktar sig till skolbarn, 
skolungdomar  och deras lärare och förefaller vara ofullständigare  än 
Sunet och Mölndalskatalogen. 
   Sunets huvudområden är nu samma som för tio år sedan, men nivå-
erna därunder har naturligtvis ändrats något. Sunets katalog tillkom i 
Internets barndom och har ingen klar ämnesfördelning som är något 
bra underlag för samhällsplanering. Adresserna är ändrade. 
   Mölndals katalog är heltäckande eftersom den bygger på det svenska 
bibliotekssystemet SAB, som kan ta hand om all litteratur, alla doku-
ment. Felet med SAB är att systemet har en uppbyggnad som inte helt 

passar till samhällsplaneringens problem. Adresserna i katalogen 
är något ändrade men bygger på SAB-beteckningarna.    
    Länkskafferiets ämnesområden passar inte heller väl till samhälls-
planeringen problem. Deras adresser är också ändrade sedan början. 
   Sunets och Länkafferiets ämnen är ordnade i alfabetsordning  och 
inte efter någon logik i fråga om ämnesinnehåll. SAB-systemet som 
Mölndalskatalogen bygger på tillkom omkring 1920 och innan demo-
krati med rösträtt för alla var införd. Maktfördelningen var annan i 
Sverige då än nu, och det märks i SAB-systemet, där politik och 
inflytande inte har satt spår i uppbyggnaden.   
   SABsystemet är ett svenskt system som skiljer sig från system i 
andra länder. Vanliga i världen är DC- och DK-systemen, som har en 
bättre uppbyggnad, men också de är inte helt anpassade till dagens och 
framtidens värld. 
   När SAB-systemet infördes i Sverige byggde det på svenska biblio-
tekstraditioner. Man övervägde att istället använda DC-DK-uppläggen, 
men en motvilja mot de systemen fanns i det förhållandet att de klassar 
sjukvård ihop med teknologi. DC-DK har sjukvård på 61 och tekno-
logi på 62 i avdelning 6 för ekonomiska verksamheter. Det var för-
skräckligt menade man, att se sjukvård som ett tekniskt ämne. Men 
sjukvård är teknik, vilket kommer till uttyck bl a i de organtransplan-
tationer man gör nu och all teknisk apparatur i sjukvården. 
   Bibliotekssystemen sorterar dokument. I SW-systemet sorteras verk-
samheter. I SW-systemet används bibliotekssystemens sorteringssy-
stem för dokument i princip på så sätt att verksamheter som åstad-
kommer dokument får samma plats som dokumenten. En grisupp-
födare får sålunda samma plats som ett dokument om grisuppfödning. 
Eftersom SW-systemet ska användas för samhällsutveckling är det 
viktigt att man får grepp om det som påverkar utvecklingen. Det är bl 
a grisuppfödare som påverkar utvecklingen, det är inte dokumenten 
som påverkar.  



    DC-systemet tillkommet i USA är äldst och tillkom på 1800-talet, 
innan demokratins genombrott. DK är en senare variant av DC-syste-
met, som tillkommit i Europa. SW-systemet har DC-DK som utgångs-
punkt, men vissa förändringar har skett, huvudsakligen bestående i att 
vissa verksamheter i avdelning 3 har flyttats till 6-9. Flyttningen har en 
grund i att avdelning 3 gjorts till en politisk avdelning  som innehåller 
de demokratiskt valda politiska organens verksamheter, några hjälp-
vetenskaper och platser för politiska krav. 
   Avdelning 1 innehåller dels verksamheter som samlar det gemen-
samma vetandet och värderandet som finns i dokument och dels indi-
vidernas inre verksamheter i form av kunskaper och värderingar o d.  
Avdelning 2 gäller religion och kan ses som bihang till avdelning 1 
eftersom religion handlar om inre verkligheter. Avdelningarna 1 och 2 
bildar tillsammans verksamheter som gäller det som finns inne i huvu-
det på individerna och i det gemensamma huvudet som bildas av 
mänsklighetens samlade vetande, för det mesta vetande av döda perso-
ner som fömedlas av dokument. 
   Avdelning 3 blir sedan en avdelning för  de politiska verksamheter-
na, dvs det gemensamma styrandet av samhällena. 
    Avdelning 6 blir en avdelning av verksamheter som är till kroppslig 
nytta och som styrs av dels individernas verksamheter i avdelning 1+2, 
dels av de gemensamma styrningarna i avdelning 3.
    Avdelningarna 7-9 blir avdelningar för verksamheter som är till 
psykisk nytta och som styrs av dels individernas verksamheter i avdel-
ning 1+2, dels av de gemensamma styrningarna i avdelning 3.
   Avdelning 4 är en ny avdelning där verksamheterna går ut på att 
klargöra hur alla olika verksamheter påverkar varandra.
     Den väsentliga skillnaden mellan SW-systemet och DC-DK är 
alltså att det sorteras verksamheter i SW-systemet och dokument i DC-
DK, samt att några verksamheter i DC-DK-avdelning 3 i SW-systemet 
flyttats till 6-9. Samt att avdelning 4 i SW-systemet fått sin nya 
innebörd. Omflyttningarna har gjorts så att de knappast stör dem som 
använder DC-DK-systemen. 
    Om man bläddrar igenom redovisningen av avdelningarna 1-9 i det 
följande och underavdelningarna kan man  finna det hela enkelt. 

Så till Länkskafferiet.
 
   I det följande redovisas Länkskafferiets huvudgrupper och underav-
delningar på nivå 2. I varje underavdelning finns på slutet ämnes-
områden som ska knytas till  ämnena i början av underavdelningen:
Evenemang
Experiment
Fråga en expert
Länklistor
Museer
Ordlistor och lexikon
Organisationer, institutioner och föreningar
Radio- och TV-program
Spel, lek och lär
Tidskrifter
     Om man för varje ämne i början ska knyta alla dessa ämnen kan det 
bli uppemot hundra noteringar för varje huvudavdelning, dvs totalt 
över tusen noteringar. För att minska totala antalet noteringar har vid 
varje notring länken för huvudavdelningen tagits med istället för alla 
ämnena i listan härovan. 
     Många avdelningar i SW-systemet får ingen notering från länks-
kafferiet, vilket tyder på att skafferiet inte är särdeles fullständigt.

   Mölndals bibliotek anger att de har 20 000 länkar i sin Länkkatalog.
SW-katalogen i det följande har från Sunet, Mölndal och Länk-
skafferiet tillgång till mer än det. 
 
  Sunet har vad man kan tro inga ambitioner att se sin Webbkatalog 
som hjälpmedel i samhällsplaneringen och det är väl bäst att de 
fortsätter med sitt upplägg. Mölndals bibliotek följer SAB-systemet i 
sin Länkkatalog och kan ine gärna ändra sin katalog. Sven Wimnells 
hemsida fyller tio år den 29 april 2008. Alla tio åren har Sunets och 
Mölndals kataloger funnits i samma upplägg, de är stabila över tiden 
och det är ett värde.
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   När det gäller länkskafferiet  är det annorlunda: Skolutvecklings-
verket anger att Länkskafferiet är IT för pedagoger. Det kan ställas 
krav om att Länkskafferiet skall vara bra för lärarna och eleverna, men 
skafferiet är inte lämpligt uppbyggt för skolan. 
   Sven Wimnells klassifikationssystem är upplagt för att fylla de krav 
som kan ställas på ett informationssystem för skolan. 
   Skolans problem har behandlats bl a i  

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. 
Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband 
för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
(http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Upplysande i sammanhanget är bl a
 Sven Wimnell 080203: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras 
innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf) 

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för 
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

    En sammanställning om Länkskafferiet finns i 
Sven Wimnell: 021231 Skoldatanätet och klassifikationssystemet för 
verksamheter.  (http://wimnell.com/omr107b.html)
    Skoldatanätet  tycks vara nedlagt i den form det hade 021231 och 
ersatt med en sida “IT för pedagoger. IT-resurser för undervisning”, 
IT för pedagoger (http://itforpedagoger.skolutveckling.se/)
    På den sidan finns “För elever  Länkskafferiet I Länkskafferiet hittar 
dina elever kvalitetsgranskade länkar för skolarbete. Länkskafferiet 

riktar sig främst till elever mellan 10 och 15 år, men här finns länkar 
även för gymnasieelever.”
    Att Länkskafferiet främst riktar sig till dem mellan 10 och 15 år 
innebär inte att det ska vara sämre än nödvändigt. Det bör naturligtvis 
vara till för gymnasieelever  och fylla kraven man kan ha på undervis-
ningen i både grundskolan och gymnasiet. Det bör också vara till hjälp 
för lärarna. 
   Länkskafferiet borde också vara till nytta för högskolorna och 
universiteten och för alla som slutat skolor och börjat förvärvsarbete 
och behöver kunskaper för att kunna delta i samhällsutvecklingen både 
vid valen och mellan valen till de demokratska församlingarna. 
    Skolutvecklingsmyndigheten lär ha till uppgift att utveckla skolan 
och i det ingår att utveckla skolans informationssystem. Länkskafferiet 
bör uvecklas så att det blir som Sven Wimnells klassifikationssystem, 
det enda system som är anpassat efter samhällsplaneringens problem.
    Utbildningsfrågor är i stöpsleven. Högskoleverket har inget inflytan-
de över lärarutbildningen, högskolorna bestämmer om lärarutbildning. 
Varken Högskoleverket eller Utbildningsdepartementet har någon för-
teckning över landets professurer/professorer. Utbildningsdepartemetet 
borde ha möjlighet ge direktiv till skolutvecklingsverket eller dess 
eventuella efterföljare, eftersom det varit tal om att lägga ned verket.

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid 
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, 
undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

     Det finns inte tid eller utrymme att nu gå närmare in på hur det ska 
gå till att ändra/utveckla Länkskafferiet. Strax härefter något om 
människornas levnadsvillkor och planering av framtiden och informa-
tion som människor behöver. Sedan kopia av en artikel om brister i 
lärarutbildningen.
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Människornas levnadsvillkor och planering 
av framtiden.

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 
faktorer:   
Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga   
 status 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   
 värden och funktioner.   
 * De fysiska miljöerna som materiella objekt med   
 ekonomiska värden och teknologiska funktioner.   
Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas   
 psykiska samspel, de sociala miljöerna .         

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

Individernas viljor.   
Kollektiva viljor. (Politik).   
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).   
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 de möjligheter och innanför de   
 ramar som ges av de politiska styrningarna.   
A2:  att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt   
 styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de fyra   
 ovan nämnda faktorerna.      
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.   
B1:  att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen   
 och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.   
B2:  att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till   
 vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i   
 den gemensamma arbetsfördelningen.      

Individer och samhällen planerar framtiden.   
Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra   
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter   
omständigheterna i varje planeringsfall :   

Hur var det ?  Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.   
Hur är det ?   Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.   
Hur kan det bli ?  Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?   
Hur bör det bli ?  Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?      

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.   
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med   
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individer-
nas levnadsvillkor, som ges av psykiska och kroppsliga förhållan-
den och av deras  fysiska och  sociala miljöer.      



   I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga   
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa   
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör   
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man   
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som   
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill   
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara   
skriver in t ex ”fotbollsmatcher”  eller ”magont”. I ett väl utvecklat   
nät ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.  
   I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man   
får betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja   
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man   
söka på utbildningar och lediga jobb.    
   I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på   
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen   
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips   
om hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska   
skötas och anställda och specialister och forskare kan komma med   
förslag till förbättring av arbetsrutinerna.   
   Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska   
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och   
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet   som redovisas här är uppbyggt i första hand med   hän-
syn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbeho-
ven   i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta   bland 
annat allt 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. För   
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på   
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifika-
tionssystemet   för verksamheter.

Om bristerna i lärarutbildningen.
DN 080424 sid 4:

“Kolumnen: Hans Bergström om bristerna i lärarutbildningen.

DEN SVENSKA lärarutbildningen är undermålig - och det är ett 
tecken på kvalitet i skolan att alla har gått igenom den. Så kan rege-
ringens position i fråga om behörighet och skolkvalitet beskrivas. Den 
går igen i Skolverkets bedömningar, liksom i mediernas skildring av 
skolan. Om det finns många "obehöriga", i meningen lärare som inte 
har passerat en svensk lärarhögskola, så antas en skola vara "sämre".
   Högskoleverkets senaste utvärdering av den svenska lärarutbild-
ningen tar bort denna barnatro. Problemet är inte enbart att utbild-
ningen i stor utsträckning saknar vetenskaplig bas. En stor del av den 
pedagogiska "forskning" som antas bilda basen är inte i sig särskilt 
vetenskaplig. Bland annat har den inte i tillräcklig grad tagit till sig 
modern hjärnforskning.

BRISTEN PÅ DISPUTERADE lärare är heller inte den enda stora 
kritikpunkten i utvärderingen, ledd av den erfarne och kloke förre 
rektorn för Stockholms lärarhögskola, Eskil Frank.
    Ämneskraven är för låga. Flera lärosäten kräver enligt utvärde-
ringen inte mer än grundskolans kunskaper i matematik. I sitt beslut 
instämmer Högskoleverket i bedömargruppens bedömning att detta är 
"oacceptabelt lågt för utbildningar som ska vara högskolemässiga".
    Internationalisering brister. Högskoleverket: "Det internationella 
student- och lärarutbytet är nästintill obefintligt liksom inslaget av 
internationella utblickar i utbildningen. Även andelen internationell 
kurslitteratur är liten. Detta är ett allvarligt kvalitetsproblem, där också 
lärarutbildningen skiljer ut sig negativt från andra högskoleutbild-



ningar." Utvärderarna efterlyser mer kurslitteratur på engelska men 
återger samtidigt att vissa studentgrupper har svårt att klara engelskan!
    Gruppexaminationer "förekommer relativt ofta", liksom samskriv-
ning av uppsatser. En kandidat kan bli certifierad som lärare utan att i 
realiteten ha bedömts för sin individuella insats och lämplighet. Skolor 
som tar emot lärarstuderande i så kallad verksamhetsförlagd utbildning 
kan därtill ge exempel på hur inga krav ställs på lärarkandidaterna att 
träna på att undervisa när de är ute. Ej heller begärs strukturerade 
omdömen om kandidaterna från den mottagande skolan. Det är möjligt 
att enbart sitta på en stol längs bak i klassrummet och lyssna på verk-
samma lärare.
    En vanlig modell för att utvärdera hur lärarkandidaten fungerar i 
klassrummet "är att studenten lämnar in en skriftlig rapport till läro-
sätet efter avslutad period, och att examinationen avgörs av rapportens 
kvalitet". Med andra ord: grunden för att värdera kandidatens lämp-
lighet som lärare är en rapport om sina erfarenheter i skolan som 
kandidaten har skrivit själv! Inte undra på att utvärderingen konstate-
rar: "Känslan av osäkerhet om hur man praktiskt går tillväga i själva 
undervisningen är fortfarande utbredd bland studenterna."
    Vida åldersspann som ska täckas av lärarutbildningen bidrar också 
till att den "inte fungerar". "Resultatet blir kvalitetsbrister eller luckor i 
ämneskunskap och/eller ämnesdidaktiska kunskaper." Detta är en följd 
av ett tidigare ideologiskt ställningstagande för en enda lärarexamen. 
Särskilt mellanåren i grundskolan kommer i kläm. "Den elevgrupp 
som oftast hamnar på undantag är eleverna i skolår 3-5/6."

AV UTRYMMESSKÄL STANNAR Jag här. Vad gäller utvärde-
ringen. Självfallet finns det inom ett så stort system också bra utbild-
ningar och dugande lärarkandidater. Samtidigt bör man vara medveten 
om att flera av bristerna inte enbart är av teknisk slag, utan har uppstått 
av flumideologisk övertygelse. 

    Ytterligare ett problem är fundamentalt: vilka antas till lärarhög-
skolorna? I vårt grannland Finland går det 10-12 sökande på varje 
ledig plats i lärarutbildningen. I Sverige är motsvarande tal kring 1. 
Flera lärarhögskolor har tomma platser. Därför sänker de antagnings-
kraven. Personer som helst hade velat bli något annat än lärare, som 
har lärarutbildningen som andra eller tredjehandsval, vandrar likväl 
lärarvägen eftersom deras dåliga betyg bara lämnar dem den möjlighe-
ten. Ger detta kvalitet? Bidrar det till att vi får motiverade, engagerade 
lärare?
   Kanada har motsvarande höga status för läraryrket och kvalitet på 
lärarkandidaterna som Finland. Inte minst gäller det lärare i matematik 
och naturvetenskap, där problemen är särskilt påtagliga i Sverige. Men 
när fantastiska lärare från Kanada rekryteras till Sverige bedöms de 
som "obehöriga", tills de har gått gymnasiekursen "Svenska B". Det 
må vara, men sätt då inte likhetstecken mellan "behörig" lärare och 
"kvalificerad" lärare.

PROFESSOR SIBBRIT FRANKE kommer till hösten med förslag 
till en ny lärarutbildning. Det blir säkert ett klokt och tydligt förslag till 
förändring. Men det finns också anledning att ifrågasätta om dagens 
typ av lärarhögskolor ska vara enda väg in i läraryrket och om en 
negativ hållning till lärare som kommer hit från andra länder, med 
högre standard i matematik och naturvetenskap, är bra för den svenska 
skolan. Jörgen Ullenhags behörighetsutredning har inom kort att 
besvara frågan om "behörig" ska betyda "kvalificerad" eller, som i dag, 
ha en helt annan innebörd.

Hans Bergström är docent i statsvetenskap, ledamot av Globali-
seringsrådet och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. “
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Teknik
Datorer, Energi, Fordon och trafik, Uppfinningar...

Folk och länder
Arkeologi 56
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Särskilda personer 92
Släktforskning 92
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Fråga en expert
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Spel, lek och lär
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Miljö och naturskydd
Avfallshantering och återvinning 644, 71
Djurskydd 63, 71
Ekosystem 57, 71
Energi 644,71
Föroreningar 644, 71 
Lantbruk 63,71
Miljöekonomi 71, 644
Miljöfrågor 71, 644
Miljömedicin 61
Naturskydd 63, 71, 644
Samspel i naturen (ekologi) 57, 71
Skogsbruk 63,71
Vatten 55, 57, 63, 644, 71
Evenemang
Experiment
Fråga en expert
Länklistor
Organisationer, institutioner och föreningar
Radio- och TV-program
Spel, lek och lär
Tidskrifter

Delar läggs in på  55, 57, 61, 63, 644, och 71 

Människan
Alkohol-Narkotika-Tobak 61, 7951
Friskvård 61
Funktionshinder, handikapp 61, 7951
Mat och dryck 61, 641
Människokroppen 61
Psykologi 15,61
Sex och samlevnad 61, 7911
Sjukdomar och sjukvård 61
Experiment
Fråga en expert
Länklistor
Museer
Ordlistor och lexikon
Organisationer, institutioner och föreningar
Spel, lek och lär
Tidskrifter

Delar läggs in på 61, 15, 641, 7911 och 7951

http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_29.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_29.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_10.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_10.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_12.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_12.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_1_11_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_1_11_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_l.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_l.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_a8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_5.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_5.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_l.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_l.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a5.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a5.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8_a8.html


Naturvetenskap och matematik
Biologi 57
Djur (zoologi) 59
Fysik 53
Jordens utveckling 55
Kemi54
Livets utveckling 57
Matematik51
Mekanik 53
Mått och vikt, tabeller 53
Naturfenomen 55
Naturvetenskapens historia50
Rymden (astronomi)52
Tidmätning, kalendrar och klockor52
Vatten55
Väder (meteorologi)55
Växter (botanik)58
Evenemang
Experiment
Fråga en expert
Länklistor
Museer
Ordlistor och lexikon
Organisationer, institutioner och föreningar
Radio- och TV-program
Spel, lek och lär
Tidskrifter
Delar läggs in på 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 och 59

Religion och livsåskådning
Ateism och agnosticism 21
Etik 17
Filosofi 109, 11-19
Paranormala fenomen 15
Religioner 22-28, 29
Fråga en expert
Länklistor
Museer
Ordlistor och lexikon
Organisationer, institutioner och föreningar
Radio- och TV-program
Spel, lek och lär
Tidskrifter

Delar läggs in på 109,11-19,1115,17, 22-28, 29
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Samhälle och ekonomi
Ekonomi och näringsliv  33, 657, 658 
EU (Europeiska unionen) 354
Försvar, krigföring och vapen 6525-6529
Internationella relationer 32, 354, 6525-6529
Konsumentfrågor 647
Lag och rätt 34
Skola, utbildning och arbete 658, 7957 
Sociala frågor 7951
Statskunskap och politik 32, 36-39
Övriga frågor
Evenemang
Fråga en expert
Länklistor
Museer
Ordlistor och lexikon
Organisationer, institutioner och föreningar
Radio- och TV-program
Spel, lek och lär
Tidskrifter

Delar läggs in på 32, 33, 34, 354, 36-39, 647, 657, 658, 7951, 7957 

Slå upp
Arkiv och bibliotek 101,102,
Citat 90
Flaggor 73
Fråga en expert
Kartor 91
Mått och vikt, tabeller 53
Särskilda personer 92
Tidmätning, kalendrar och klockor 52
Uppslagsverk 103
Växelkurser, valutaomvandling 657
Evenemang
Experiment
Länklistor
Museer
Ordlistor och lexikon
Organisationer, institutioner och föreningar
Radio- och TV-program
Spel, lek och lär
Tidskrifter

Delar läggs in på 101,102,103, 53,  657, 73, 91, 92
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Sport och fritid
Hem och trädgård 63
Hobby och pyssel 793
Idrott 796-799
Lek och spel 793,794
Mat och dryck 641
Evenemang
Experiment
Fråga en expert
Länklistor
Museer
Ordlistor och lexikon
Organisationer, institutioner och föreningar
Radio- och TV-program
Spel, lek och lär
Tidskrifter

Delar läggs in på 63, 641, 793,794, 796-799

Språk och skrift
Danska
Engelska
Finska
Franska
Italienska
Norska
Romani
Ryska
Samiska
Spanska
Svenska
Tyska
Teckenspråk
Konstgjorda språk
Datorspråk
Övriga språk
Språkvetenskap
Skrift   Även 76
Evenemang
Fråga en expert
Länklistor
Ordlistor och lexikon
Organisationer, institutioner och föreningar
Radio- och TV-program
Spel, lek och lär
Tidskrifter
Delar läggs in på 80 och 76
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Teknik
Avfallsteknik och återvinning 644
Datorer och IT 62,  651, 654
Elektroteknik 62, 66-68,69
Energi 62, 644, 66-68,69
Fordon och trafik 62, 66-68, 69 656
Livsmedelstillverkning 66
Mekanik 62 66-68, 69
Teknikhistoria och uppfinningar 60, 62  66-68.69
Övrig teknik 62, 66-68. 69
Evenemang
Experiment
Fråga en expert
Länklistor
Museer
Ordlistor och lexikon
Organisationer, institutioner och föreningar
Radio- och TV-program
Spel, lek och lär
Tidskrifter

Delar läggs in på 62, 651, 654, 66, 66-68, 69
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SW Klassifikationssystem för verksamheter.
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter

O....10 Övergripande samhällskunskap.Övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning o d
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.
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
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.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

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

O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
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.
O....40. 41-49. Systemvetenskap. Infostruktur.
________________________________________________
O....5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
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
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.



O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

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

O....66/68 Tillverkning av varor
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
________________________________________________
O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst o kultur.
O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer
O....72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)
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
O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d
O....796/799 Sport, idrott o d.
________________________________________________
O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamh. 802/809 motsv. 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap-historia. 812/819 motsv. 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 Saklitterärt.Allm.geografi, historia.Biogr.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshist.
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



1 Psykologiska och filosofiska
verksamheter.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
SW   . 105 Övergripande om forskning 
SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter 
SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
SW   . 108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

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

10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar.
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101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

Riksarkivet RA
Arbetarrörelsens arkiv o bibliotek. ARAB (Äv102)
Svenska arkivsamfundet
Ljud- och bildarkiv, Statens, SLBA

10,1.... Arkiv

Arkiv *:
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - Ett centrum för information och 
forskning om arbetarrörelsen och dess historia. ARAB förenar arkiv, 
bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, 
ett forskningsråd, seminarier och publikationer.  
Arkiv Gävleborg - har handlingar från folkrörelser, föreningar, gårdar, 
företag och privatpersoner i Gävleborgs län  
Convert world - Interaktiva omräknare för valuta och andra vanliga 
måttenheter så som vikt, längd, volym med mera.  
Forskningsarkivet - Vid Umeå universitet är inriktat på 
arkivförsörjning via moderna medier samt ansvarar för universitetets 
handskriftsamling.  
Föreningen Stockholms Företagsminnen - Arkivinstitution som 
bevarar och presenterar näringslivets historia i Stockholms län.  
Föreningsarkivet i Jämtlands län - Hos oss hittar du människors tankar, 
idéer och intressen. I arkivet finns material från ca 3000 föreningar i 
Jämtlands län, alltifrån 1800-talets mitt till våra dagar. 
Företagens arkiv i Sörmland - Vi tar emot, förtecknar och bevarar 
företagsarkiv från Sörmlands län. Därtill kommer arkiv från 
ekonomiska föreningar, press, fotografer, byar och gårdar. 
Försvarsfrämjandet - Ett internetarkiv för ett stärkt totalförvar. Fritt 
Militärt Forum finns utlagd på webben. 

Genealogiska Föreningen - Vandra runt bland samlingarna i 
Släktforskarnas Arkiv eller sök i register efter information om släkter. 
Många hjälpmedel för släktforskare, hur man börjar släktforska, hur 
man beställer kopior ur böcker och handskrifter.  
 LU:research - Tjänst som ger en samlad ingång till Lunds universitets 
forskningspublikationer och som på sikt också skall bli ett arkiv för 
elektronisk fulltextpublicering vid Lunds universitet.  
Mariestads Musikarkiv Cantus Durus - Samlar in alla former av noter, 
musikböcker och annan musiktrivia i syfte att låta allmänheten kunna 
få ta del av samlingarna. 
Publikationer Uppsala Universitet (DiVA) - Databasen omfattar 
Uppsala universitets avhandlingar från 1998 och framåt. Den är en 
elektronisk fortsättning på den tryckta förteckningen Scripta 
academica. Dessutom finns det rapporter, uppsatser och 
examensarbeten inlagd.  
Riksarkivet och landsarkiven - Statens arkiv är det gemensamma 
namnet för Riksarkivet och landsarkiven. Statens arkivs 
huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, 
vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. 
Smålands musikarkiv - Folk- och blåsmusik från Småland samt 
småländska danser. -
Stockholms stadsarkiv - Sidan för att komma i kontakt med 
Stadsarkivets tjänster och arkiv. Tag del av handböcker i 
arkivhantering, beställ kopior av handlingar eller digitala produkter. 
Via register och databaser publiceras material som har registrerats vid 
Stadsarkivet.  
Svensk arkivinformation - En byrå i Riksarkivet som verkar för att alla 
som vill ska få tillgång till den spännande värld som arkiven erbjuder 
för exempelvis släktforskning.  
Svenskt visarkiv - Centralinstitution för vis- och folkmusikforskning 
samt svensk jazzforskning. Intresserade - såväl forskare som allmänhet 
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- får hjälp med upplysningar, vägledning och ev. kopior när det gäller 
visor, spelmansmusik och jazz. - Sveriges största bibliotek om 
Mångfald i arbetslivet - Här hittar Du referenser till litteratur, länkar, 
rapporter, uppsatser och utredningar om svenskt arbetsliv. 
Örebro stadsarkiv - Information om öppettider, arkivmaterial, 
släktforskning, emigrationsforskning, fotoarkiv och databaser. 

Mölndals länkkatalog:
Bibliografi Till 101
Arkiv  Till 101
Aa Bibliografiska databaser  Till 101
Ac Arkiv Till 101

Länkskafferiet
Slå upp
delar om
Arkiv (och bibliotek)

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet

Riksarkivet och landsarkivens webbplats

Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt 
chefsmyndighet för Landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att 
främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och 
levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall också sköta heraldiska 
frågor och verka för att bestämmelser om Sveriges flagga iakttas. 
Landsarkiven tar emot lokala och regionala statliga myndigheters 
handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg, Härnösand, Lund, 

Stadsarkivet i Stockholm, Uppsala, Visby, Vadstena, Värmlandsarkiv i 
Karlstad och Östersund.

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats

Upplandsgatan 4.Postadress: Box 1124, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-412 39 00, Fax: 08-412 39 90, E-post: arbab@arbarkiv.a.se

Utbildningsdepartementet

Statens ljud- och bildarkivs webbplats

Statens ljud- och bildarkiv har det nationella arkivansvaret för radio- 
och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. I 
Statens ljud- och bildarkivs uppdrag ingår att samla in och bevara 
materialet för framtiden och göra det tillgängligt för besökare och 
forskare. Det är ett av Europas största forskningsarkiv inom 
ovanstående områden.
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102 Biblioteksverksamheter. Databaser.
Internetsökning.

Sverige direkt (numera sverige.se)
Utredningen om SverigeDirekt
Kungliga biblioteket, KB
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek SPPB
Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB
Institutet för byggdokumentation
Svensk Biblioteksförening
Arbetarrörelsens arkiv o bibliotek ARAB (Äv101)
Fråga biblioteket!
Kulturnät Sverige (även 70)
Skoldatanätet (även 108 och 7957)
SUNET
Sweden.se
Svensk Biblioteksförening
Svenska Miljönätet

10,2.... REFERENSER
10,2.... Bibliotek
10,2.... Databaser
10,2.... Biblioteksvetenskap
Biblioteksvetenskap *
Litteratur *
Skolbibliotek *
Universitets- och högskolebibliotek *

Se också område 654

Bibliotek. Förteckning över bibliotek i Sverige * :

ab katalogsök - En funktion för samtida sökning i flera olika 
bibliotekskataloger i Stockholms län. 
Alingsås biblioteks studerandesida - Startsida för dig som söker 
studerar eller söker information. Adresser till referens- och 
uppslagsverk, ämnesportaler, praktiska sidor samt även en del av 
lokalt intresse.  
Alvesta Bibliotek - Folk- och gymnasiebibliotek. Webkatalog, 
bokbuss, skolbibliotekscentral. Filialer i Moheda, Vislanda, Grimslöv 
och Lönashult.  
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - Ett centrum för information och 
forskning om arbetarrörelsen och dess historia. ARAB förenar arkiv, 
bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, 
ett forskningsråd, seminarier och publikationer.  
Arbetarrörelsens minnesbibliotek - Vi är en ideéllt arbetande förening 
som har tagit till uppgift att samla skrifter och litteratur om arbetare 
och arbetarrörelsen i Göteborgsområdet.  
Barnens bibliotek - Boktips, boktips på teckenspråk. Länkar till 
författare och barnboksfigurer. Faktalänkar. Tävlingar. För barn upp till 
ca 14 år.  
Barnens Polarbibliotek - Barnens Polarbibliotek med webbtidningen 
Flingan.  
Biblioteken i Botkyrka - Information om Botkyrkas bibliotek. Här kan 
du även söka i bibliotekets katalog och databaser.  
Biblioteken i Huddinge - Beskrivning av verksamheten på 
folkbiblioteken i Huddinge. Bibliotekskatalogen med möjlighet att 
låna om böcker själv, reservera böcker och boka internetdator på 
biblioteket m.m. Även information om Konsument Huddinge. 
Biblioteken i Höganäs kommun - Biblioteken i Höganäs kommun, 
Viken, Jonstorp och Nyhamnsläge.  
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Biblioteken på gotland - Stads- och högskolebibliotek på Gotland - 
Bibliotekskataloger på Internet - Uppsala universitetsbiblioteks guide 
till bibliotekskataloger på Internet. Allmänna förteckningar, 
ordsökningsformulär, samt ett urval av viktiga kataloger. Korta 
beskrivningar, login-instruktioner, söktips.  
Bollebygds bibliotek - Om bibliotek och kultur i Bollebygd igår, idag 
och imorgon. 
Bollnäs bibliotek - Huvudbiblioteket i Bollnäs, Arbrå filialbibliotek 
och Kilafors filialbibliotek.  
Dag Hammarskjöldbiblioteket - Depåbibliotek för FN-material. Här 
finns litteratur i ämnena freds-och säkerhetsfrågor, globala ekonomiska 
och sociala frågor samt mänskliga rättigheterfrågor. 
Danderyds bibliotek - Folkbibliotekens i Danderyds kommun virtuella 
bibliotek med bibliotekskatalog, öppettider, program och utställningar, 
barnverksamhet, nya böcker, tidningar och tidskrifter m.m.  
Eskilstuna stads- och länsbibliotek  
Falu Stadsbibliotek - Falu stadsbiblioteks virtuella bibliotek.  
Folkbiblioteken i Lund  
Goethe-Institut Stockholm, Informationscentrum (Bibliotek) - Det 
tyska kulturinstitutets bibliotek ger svar på frågor om Tyskland. 
Tyngdpunkten ligger på ny tysk litteratur, nutidshistoria och tysk konst 
och kultur. 
Göteborgs stadsbibliotek - Stadsbibliotekets internetinformation.  
Haninge bibliotek - Presentationer av nya böcker och aktuella länkar. 
Bibliotekets katalog samt Huvudbibliotekets och filialernas adresser, 
telefonnummer och öppettider. Bibliotekets olika tjänster.  
Järfälla folkbibliotek 
Karlstads stadsbibliotek  
Kristianstad Stadsbibliotek 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Bibliotek - Ett 
specialbibliotek och arkiv för agrar- och skoghistorisk litteratur.  

Kungliga biblioteket - Sveriges nationalbibliotek  
Kurdiska Biblioteket - En religiöst och politiskt obunden institution 
med uppgift att värna om yttrandefriheten samt att samla, bevara, 
tillhandahålla och sprida kurdisk litteratur. 
LIBRIS webbplats - LIBRary Information System är ett 
bibliotekssystem med funktioner för sökning, katalogisering och 
fjärrlån (lån mellan bibliotek). Avdelningen för LIBRIS vid Kungl. 
biblioteket ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av systemet.  
Lidingö stadsbibliotek  
Linghems bibliotek - Bibliotek på entreprenad. 
Linköpings stadsbibliotek  
Lunds universitets bibliotek 
Länsbibliotek Sydost  
Länsbibliotek Uppsala - Regionala biblioteksfrågor - 
mediaförsörjning, rådgivning, utveckling, och utbildning till 
folkbiblioteken i Uppsala län. 
Länsbibliotek Västmanland - Vår övergripande uppgift är att 
samordna, stödja och utveckla biblioteksverksamheten i länet. 
Kalendarium, en av länsbibliotekens viktigaste uppgifter är att anordna 
kurser, konferenser och studiedagar. 
Länsbiblioteket i Västerbotten - En administrativ enhet under 
Länsutvecklingsenheten i Västerbottens läns landsting.  
Länsbiblioteket i Örebro län - Har som uppgift att ge stöd till 
biblioteken i länets 12 kommuner. Detta stöd består av rådgivning, 
fortbildning information, utvecklingsinsatser, och kompletterande 
medieförsörjning. 
Marks kommuns bibliotek 
Miljöbiblioteket i Lund - Biblioteket samt en samling miljörelaterade 
länkar. 
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Mångkulturellt centrum - Mångkulturellt centrum, Fittja gård, är ett 
forum för forskning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring migration 
och social och kulturell mångfald. -
Mölndals stadsbibliotek - Portal för Mölndals stadsbibliotek.  
Mörbylånga kommunbibliotek - Har förutom en omfattande 
ölandssamling mycket foto-, konst-, musiklitteratur och cd-skivor. I 
Mörbylånga och Färjestaden finns det också tillgång till musikrum 
med cd-skivor, noter och musiklitteratur.  
Norrköpings Stadsbibliotek  
Nybro bibliotek - Förutom stadsbiblioteket finns en uppsökande 
verksamhet där bibliotekets resurser förs ut till skolorna och till de 
boende utanför centralorten med hjälp av bokbussens regelbundna 
turer.  
Patent- och registreringsverkets bibliotek - I Bibliotekets samlingar 
hittar du litteratur och informationstjänster för studier och forskning 
inom alla ämnesområden med anknytning till PRVs verksamhet.  
Polishögskolans bibliotek - En nationell resurs för vetenskaplig 
informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets 
verksamhetsområden.  
Regionbibliotek Stockholm - Består av länsbibliotek för Stockholms 
län, och lånecentral för mellansverige. 
Regionbibliotek Västra Götaland
Ronneby Bibliotek - Bibliotekskatalog, biblioteksguide, 
informationssökning, boktips. 
Sambiblioteket i Härnösand - Är det gemensamma biblioteket för 
Härnösands kommun, Mittuniversitetet i Härnösand och 
Länsbiblioteket Västernorrland.
Samisk bibliotekskonsulent - Information om litteratur på samiska och 
om samer samt information om Samisk depåbibliotek.  
Sigtuna kommuns bibliotek 
Sollentuna bibliotek

Statens musikbibliotek - Sveriges enda offentliga specialbibliotek för 
musik, gr. 1771 som Musikaliska akademiens bibliotek. Stora 
forskningssamlingar, utlån av moderna noter och musikböcker. 
Stockholms stadsbibliotek - Huvudbibliotek, läsesalong, 
stadsdelsbibliotek, bibliotek på sjukhus och servicehus. 
Svenska Akademiens Nobelbibliotek - Svenska Akademiens 
Nobelbibliotek är ett specialbibliotek med skönlitteratur och 
litteraturvetenskap som huvudinriktning. Biblioteket förmedlar 
fjärrlån, företrädes vis till forskare via LIBRIS fjärrlånemodul. 
Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteken - Sveriges 
lantbruksuniversitet, biblioteken. Allmän information om biblioteken 
samt ett www användargränssnitt mot databasen LUKAS 
Säffle bibliotek - Sedvanlig folkbiblioteksverksamhet med utlåning av 
böcker, tidskrifter, tal- och kassettböcker, video och CD-rom, samt 
social biblioteksverksamhet - sk "Boken kommer". 
Södertälje stadsbibliotek 
 T&T Virtual Library - Virtuellt bibliotek för gamla handskrifter och 
manuskrift digitaliserade med Touch and Turns teknik. 
Bibliotekstjänsten har utvecklats i samarbete med institutioner, museer 
och bibliotekt från hela Europa.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket - Statlig myndighet och nationell 
lånecentral för talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker till 
läshandikappade. 
Talbokslåntagaren lånar talböcker på sitt lokala bibliotek.  
Tingsryds bibliotek 
Tjörns kommunbibliotek - På biblioteket kan du låna böcker, 
tidskrifter, filmer, CD, kurser, ljudböcker, läsa dagstidningar, 
släktforska, kopiera, prova på multimedia och Internet, se på 
utställningar eller bara träffa folk. 
Trollhättans Stadsbibliotek 
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TT-Magasinet - Visar vilka utländska tidningar och tidskrifter som kan 
läsas på biblioteken i mellersta Sverige.
Tyresö Bibliotek - Hemsida med information om huvudbiblioteket och 
filialen i Trollbäcken. Utbud av service, öppethållande, adress och 
katalog on-line. 
Uppsala stadsbibliotek - I Uppsala kommun finns sammanlagt 18 små 
och stora bibliotek. Här finns information om öppettider, vad som 
händer på biblioteken och länkar till bibliotekskatalogen och andra e-
tjänster.
Uppvidinge bibliotek - Folk- och gymnasiebibliotek. Filialer i Åseda, 
Lenhovda, Alstermo, Älghult och Nottebäck. Webbkatalog, Bok- och 
länktips, databaser, bibliotekens öppettider.
Varbergs bibliotek 
Vitterhetsakademiens bibliotek - Ett offentligt vetenskapligt 
specialbibliotek. Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är: 
arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt 
kulturmiljövård.
Vägverkets bibliotek - Litteratur om vägbyggnad, transporter, 
trafiksäkerhet och miljö. 
Vänersborgs bibliotek 
Västerviks kommunbibliotek - Här finns också Visbiblioteket, som är 
ett specialbibliotek för den svenska visan, samt Kunskapskällans 
Forskningsbibliotek, med många unika volymer från 1600-, 1700- och 
1800-talen
Västerås stadsbibliotek - Sök i vår katalog, länklista, information om 
biblioteket. 

Universitets- och högskolebibliotek *:
Förteckning över Universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

Anna Lindh-biblioteket - Ett vetenskapligt bibliotek för försvar, 
utrikes- och säkerhetspolitik, ersätter Försvarshögskolans och 
Utrikespolitiska institutets tidigare bibliotek. 
Biblioteket på Handelshögskolan i Stockholm - Svenskt 
ansvarsbibliotek inom ekonomiområdet.
Biblioteket på Lärarhögskolan i Stockholm 
Biblioteket vid Högskolan i Kalmar 
Chalmers tekniska högskolas bibliotek - Information om tjänster och 
resurser vid Chalmers bibliotek.
Göteborgs universitetsbibliotek 
Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet - Presentation 
av skolans utbildningar och om forsknings- och utvecklingsprojekt. 
Här återfinns aktuell information om fristående kurser och om vår 
omfattande föreställnings- och konsertverksamhet.
Högskolans i Borås bibliotek - Huvudämnena är biblioteks- och 
informationsvetenskap, ekonomi, data, teknik, pedagogik och textil 
konfektion. Bibliotekskatalogen är tillgänglig på Internet. 
 Högskolebiblioteket Blekinge Tekniska Högskola - Biblioteket består 
av två enheter. Biblioteket Gräsvik i Karlskrona vars huvudämnen är 
humaniora, fysisk planering och telekommunikation samt Infocenter i 
Ronneby vars huvudämnen är datalogi och ekonomi.
Högskolebiblioteket i Gävle 
Högskolebiblioteket i Jönköping 
Högskolebiblioteket i Skövde - Med information om verksamheten vid 
biblioteket och länkar till platser av särskilt intresse.  
Högskolebiblioteket Mälardalens högskola
Idrottshögskolans bibliotek - Världens äldsta bibliotek av sitt slag med 
bl.a. en unik samling idrottshistorisk litteratur. På bibliotekets hemsida 
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får Du information om bibliotekets samling och tjänster m.m. 
Karlstads Universitetsbibliotek Karolinska Institutet. 
Universitetsbiblioteket - Expertbibliotek för medicin. 
Konstfacks bibliotek - Biblioteket samlingar omfattar i första hand 
litteratur inom ämnesområdena konst, design och konsthantverk. 
Hemsidan innehåller information om biblioteket och dess samlingar, 
bland annat kan man söka i bibliotekets katalog.
KTHB - Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek.
KTHB, Studsvikbiblioteket - Energi, energirelaterad miljöteknik. 
Rapportlitteratur. 
Linköpings Universitetsbibliotek - Bibliotekets katalog, 
kvartersbiblioteken, länksamlingar. Våra samlingar riktar sig till 
forskare och studenter men allmänheten är också välkommen.  
Luleå universitetsbibliotek 
Malmö Högskola Bibliotek och IT - Ansvarar för högskolans 
informationsförsörjning, IT-service och telefoni. 
Matematikbiblioteket KTH - Samling av böcker, videos, tidskrifter 
mm inom matematik och vissa titlar i angränsande områden. Lån eller 
fjärrlån. Svårighetsgrad anges med färgkoder. Områdesindelat. Från 
populärnivå upp till inledningen av doktorandnivån. 
Stockholms universitetsbibliotek - Ansvarsbibliotek för juridik i 
Sverige. 
Studentbiblioteket i Örnsköldsvik - Ett samarbete mellan 
Mitthögskolan och Umeå universitet i Örnsköldsvik. 
Södertörns högskolebibliotek 
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Uppsala universitetsbibliotek 
Örebro universitetsbibliotek - Biblioteket har omkring 800 läsplatser, 
femtusen hyllmeter vetenskaplig litteratur, tidskrifter, databaser och 
offentligt material från EU. 

Databaser *:
Databaser som är tillgängliga för allmänheten.

Internetregister *
Allt om revision - Här kan du få information om det mesta som rör 
revisorsyrket, allt från utbildningskrav till inblick i revisionsyrkets 
vardag samt praktiska råd och information till dig som är nybliven 
revisorsassistent.
Artikelarkivet.se - En sida med förhoppning om att kunna samla alla 
välskrivna artiklarna på en och samma plats. Det finns ett antal 
kategorier och underkategorier för er att välja och vraka mellan. 
Bizbook - Sveriges enda totala företagsguide med ca 1.600.000 
beslutsfattare, fördelade på 980.000 företag. Hitta beslutsfattare eller 
det företag du söker. Företags- och adressuppgifter. Hämta detaljerad 
information om företag och beslutsfattare som abonnent. 
Databas över certifierade företag - Sveriges mest kompletta och 
regelbundet uppdaterade databas över företag med ett eller flera 
erhållna ledningssystem. 
Detta Händer - Kulturnät Sveriges evenemangskalender. Den ägs och 
drivs av Föreningen för Kulturnät Sverige i samarbete med turist-, 
fritids- och kulturorganisationer i hela landet.  
Föreningen Släktdata - Information om släktforskning i Sverige. 
Föreningen Släktdatas registerarkiv för nedladdning och sökning.
Grammotex - När skivbutiken söker efter en CD eller kassett används 
vår databas. För att söka information, beställa artiklar och förmedla 
statistik över försäljning. 
Gula Sidorna - Sveriges största sökmotor för dig som vet vad du 
behöver hjälp med, men inte vilket företag eller vilken organisation 
som kan hjälpa dig. Landets alla Gula Sidorna kataloger från Telia på 
ett och samma ställe. 
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Gynop-registret - Användarsida för Gynop-registret, kvalitetsregistret 
inom gynekologisk kirurgi 
infoligo.com - Söktjänst för Sveriges största tidningar och artikelkällor
Informationssökning - Informationsadministration, 
informationssökning i databaser via Internet.
InfoTorg - Sveriges största onlinetjänst. Vi erbjuder ett stort utbud av 
information från officiella och välrenommerade källor om alla företag, 
personer, fordon och fastigheter i Sverige samt den mest kompletta 
tjänsten för juridisk information. 
internetmedicin.se - Ett verktyg för läkare inom den svenska 
sjukvården. Kontinuerlig uppdatering. En gedigen bank av aktuella 
behandlingsöversikter skrivna av svenska experter, kontrollerade av ett 
vetenskapligt råd. Kostnadsfritt. Utan lösenord.
Korsordslösningar - Databas med sökmöjligheter lämpade för 
korsordslösare och eller konstruktörer. 
Kulturarv Östergötland - Hemsida för länets samlade 
kulturarvsmaterial. Ett nätverk för såväl större institutioner som 
mindre föreningar och privatpersoner med intresse för östgötsk 
kulturhistoria. Målgruppen omfattar såväl fritids- som yrkesforskare, 
skolan och allmänheten. 
Lagrummet - Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats 
för svensk rättsinformation.  
LärarResursen - Ett hjälpmedel för lärare att dela med sig av sina idéer 
och sitt material till andra lärare. Ämnesvisa kategorier. Bygger på e-
post som skickas till resursen och som sedan läggs ut på internet i 
html-form. 
Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog - Över 20.000 utvalda länkar i 
alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket.  
Nyregistrering.se - Databas med alla nyregistrerade företag i Sverige 
efter verksamhetsområde.  

omvandla.nu - På denna sida kan du omvandla mått, översätta språk 
och mycket mer. Alla länkar fyller någon typ av praktisk funktion. 
Referensbiblioteket - Ett virtuellt referensbibliotek för folkbibliotek 
och gymnasiebibliotek med länkar till informativa, kvalitetsgranskade 
webbsidor. Utvecklad av lånecentralerna i Malmö, Stockholm och 
Umeå.
Riktnummer.nu - Sökbart register över riktnummer och landsnummer. 
Safir - Guide till Internet-resurser inom alla ämnen, gjord av 
Universitetsbiblioteket i Lund. De kvalitetsbedömda resurserna är 
särskilt intressanta för studenter och forskare. I Safir hittar man också 
en guide till sökning på Internet. 
Scandinavian Working Papers in Business Administration - 
Forskningsrapporter i företagsekonomi från nordiska 
universitetsinstitutioner och forskningsinstitut. Sök efter författare, 
nyckelord, ämne och ord i titeln eller sammanfattningen. Länkar till 
fulltextversioner av rapporterna. 
Scandinavian Working Papers in Economics - Forskningsrapporter i 
nationalekonomi från nordiska universitetsinstitutioner och 
forskningsinstitut. Sök efter författare, nyckelord, ämne och ord i titeln 
eller sammanfattningen. Länkar till fulltextversioner av rapporterna.
Statistiska centralbyrån - SCB:s arbetuppgift är officiell, objektiv, 
aktuell, och tillförlitlig statistik som underlag för beslut i 
samhällsdebatt och i forskning. 
Sweden Open Line - Marknadsför de Svenska Kommunerna och då 
framför allt deras näringsliv och turism. Här kan Du finna 288 
kommuner och successivt kommer alla företag att läggas in i ett väl 
strukturerat och lättsökt branschregister.
Svensk Lokalhistorisk Databas - Ett kulturarvsprojekt med syfte att 
digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen 
samt göra dessa tillgängliga via Internet.
Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst SSD - SSD arkiverar och 
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förmedlar databaser för forskningsändamål. Datatjänsten är knuten till 
Göteborgs universitet. 
Svenska fartkameror - Här hittar du lite allmän information om 
svenska fartkameror och dessutom ett gratis alternativ till Mios egen 
kameradatabas för dig som kör MioMapV3.
Svenska Psykoterapeutregistret - Leg psykologer och psykoterapeuter i 
hela landet. Psykoterapiinformation, frågelåda.
SverigeKatalogen - Katalog med länkar till svenska 
samhällsfunktioner som kommuner, myndigheter och organisationer. 
Sveriges Nationalatlas - SNA - Vägen till ökad kunskap om Sverige. 
Ett geografiskt perspektiv på Sverige där kartan samverkar med text 
och andra illustrationer. 
The Sawmill Database - En databas med svenska och utländska 
sågverk. Produktionsstatistik, adresser, kartor mm. 
TT-Magasinet - Visar vilka utländska tidningar och tidskrifter som kan 
läsas på biblioteken i mellersta Sverige.

Internet i Sverige:
Webbkatalogen
Domännamnsregistret
ISOC-SE
II-stiftelsen
Netnod
Internet i världen:
NORDUnet
ISOC
IETF
W3C
Övrig webbinformation: (Sökmotorer):
Yahoo, Webcrawler, AltaVista, Google, Alltheweb, Sesam

Mölndals länkkatalog:
BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN 
Bibliografi Till 101
Bibliotek 
-- Folkbibliotek 
-- Biblioteksorganisationer 
-- Bokbestånd 
-- Referensarbete 
-- Bibliotek och IT 
Arkiv  Till 101
Bokförlag, bokhandel  Till 655
Bokväsen Till 76 
Skrift Till 76 

Aa Bibliografiska databaser  Till 101
Ab Bibliotek 
Ac Arkiv Till 101
Ad Bokförlag, bokhandel  Till 655

Länkkatalog. Mölndals stadsbibliotek
Sökhjälpmedel:
Kvickref De viktigaste informationsdatabaserna samlade på en sida.
Sökverktyg
Ämneskataloger
Se också område 654

Länkskafferiet
Slå upp
delar om
(Arkiv och) bibliotek 

Länkskafferiet
Se också omåde 654
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Sven Wimnell: Biblioteksverksamheter. Klassifikationssystem o d.

SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning

Sven Wimnell 060224:  Samhällsplaneringens problem. Klassifika-
tionssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - 
SAB  och SW-systemet.  (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek.
(http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings).
(http://wimnell.com/omr40k.html)

000720: En jämförelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och 
SAB.(http://www.wimnell.com/omr102b.pdf) Innehåller också sam-
manställningar om samhällsplaneringens problem.

Från Internet 7 juni 1999. 2 st söksystem byggda på  bibliotekssyste-
met DC ( söksystemet BUBL LINK) och bibliotekssystemet DK
(söksystemet NISS). En jämförelse och en jämförelse också med Sven 
Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102a.html)

Sven Wimnell 991006: En sammanställning från Mölndals stadsbiblio-
teks länkkatalog. Länkarna även ordnade enligt Sven Wimnells 
systemtabell. SAB-systemet, (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Mölndal länkkatalog 021216: ÖVERSIKT ÖVER MÖLNDALS 
STADSBIBLIOTEKS LÄNKKATALOG. Med summariska 
sifferhänvisningar till Sven Wimnells systemtabell.
(http://wimnell.com/omr102g.html) 

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Utbildningsdepartementet

Kungliga bibliotekets webbplats

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. 
Huvuduppgiften är att samla och tillhandahålla allt som trycks och ges 
ut i Sverige. KB har också forskningslitteratur på främmande språk 
inom främst humanistiska vetenskaper.

Kulturdepartementet

Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska i samverkan med andra 
bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får 
tillgång till litteratur. TPB har ett specifikt uppdrag att framställa och 
låna ut talböcker och punktskriftsböcker, inom sitt verksamhetsområde 
lämna information och råd till folkbibliotek och andra. TPB ska också 
tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central 
utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift.
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103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.

Mänskliga rättigheter

Mölndals länkkatalog:
Allmänna encyklopedier

Länkskafferiet
Slå upp
delar om
Uppslagsverk

SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband 
för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
(http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

 Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
(http://wimnell.com/omr40y.pdf)

104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband.

SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

Mer omfattande än på område 104:
SW   4 Sambandsforskningsverksamheter.

SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur.
Med många länkar till SW-tredningar.
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105 Övergripande om forskning.

Forskning.se (även 7957)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-
systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. 
(http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. 
Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid 
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, 
undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

SW   . 7957 Undervisning o d.

Utdrag 080526 från http://www.forskning.se.

Forskning.se redovisar tyvärr forskning bara i fyra ämnesområden:
Miljö, 
Medicin och hälsa, 
Naturvetenskap och teknik,
Samhälle och kultur. 
Det är för stora områden för att man ska kunna få grepp om 
forskningen.

Översikt
 
Samhälle & kultur 
Nyheter 
Teman
Faktalänkar 
Frågelådor 
Tidningar & böcker 
Webb-TV
 
Medicin & hälsa 
Nyheter
Teman 
Faktalänkar
Frågelådor
Tidningar & böcker
Webb-TV

 
Naturvetenskap & teknik
Nyheter
Teman
Faktalänkar
Frågelådor
Tidningar & böcker
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106 Övergripande om ekonomiska verksamheter.

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. (http://
wimnell.com/omr40n.pdf)
CPV-koder. Europeisk standard. Common Procurement Vocabulary
(CPV) är en europeisk standard för att klassificera varor och tjänster.

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikations-
system. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikations-
system. Områdena 66-69 förkortade. 
(http://wimnell.com/omr40p.pdf)-

Sven Wimnell 050203: SNI  2002. Och antalet arbetsställen 1999. 
Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK 
YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikations-
system. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998  - fördelat på 
näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem.

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. 
(http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.

107 Övergripande filosofier om utbildning o d.

Skoldatanätet (även 102 och 7957)

Sven Wimnell 040421:Utbildningar vid universitet och högskolor 
(http://wimnell.com/omr40f.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. 
Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser 
enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://
wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid 
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, 
undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

SW   . 7957 Undervisning o d.
SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband 
för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
(http://wimnell.com/omr40ze.pdf)
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108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.

Samhällsguiden
10,8.... SAMHÄLLE
10,8.... Informationscentraler
10,8.... Samhällsvetenskap

SW   . 108 Samhällskunskap. Samhällsguiden. Om samhällskunskap i 
skolorna. SAMHÄLLSGUIDEN. 
http://www.samhallsguiden.riksdagen.se/ Från Internet 050410.

Sven Wimnell 050121: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Komplet-
terad 050411 med Riksdagens samhällsguide.
 (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 050206: SW-klassifikationssystem med inagda: 
LIBRIS/SAB, sverige.se, forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, 
SNI arbetsställen, SSYK yrken, SUN utbildningar.
(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den 
strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhälls-
planeringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsför-
delning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

En pdf-fil med en  sammanställning om demokrati,välfärdsfördelning , 
EU och EMU. 020425. (Kompletterad 020512och 020606)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
(http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109:Tillstånd och förändringar utomlands  
och i Sverige oroar. Vad göra ?  Samhällsplaneringens problem. Hur 
ska man kunna förbättra världen ? 
(http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och 
välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten.
(http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 060127:Samhällsplaneringens problem. Demokrati med 
kunskaper hos alla. Kriser ochvälfärd alla dagar. Ansvarskommittén. 
Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband 
för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
(http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia.
(http://wimnell.com/omr93c.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för 
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080203: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras 
innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
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Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: 
Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/
omr61a.pdf)

Utredningar 2003 om den mjuka infostrukturen:

Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, 
informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning 
och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf  (http://
wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifika-
tionssystem för mänskliga verksamheter.pdf 
 (http://wimnell.com/omr40d.pdf)

109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

Lärdomshistoriska samfundet
10,9.... Filosofi
10,9.... Vetenskapshistoria

Mölndals länkkatalog:
FILOSOFI OCH PSYKOLOGI
Filosofi

Länkskafferiet
Religion och livsåskådning
delar om
Filosofi

Sven Wimnell:Citat från Russels bok Västerlandets visdom.
(http://wimnell.com/omr109a.pdf

SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
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11/19 Individernas inre verkligheter.

Mölndals länkkatalog:
FILOSOFI OCH PSYKOLOGI 

Länkskafferiet
Religion och livsåskådning
delar om
Filosofi

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 o d.

Mölndals länkkatalog:
Religionsfilosofi, agnosticism, ateism, deism
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15 Individens psykiska mekanismer. Psykologi o d.

15....... Kognitionsforskning
15....... Psykologi

Mölndals länkkatalog:
Psykologi 
-- Psykoanalys 
-- Gestaltpsykologi 
-- Barn- och ungdomspsykologi] 
-- Parapsykologi

Länkskafferiet
Människan
delar om
Psykologi
Religion och livsåskådning delar om Paranormala fenomen

16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
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17 Individens moral och uppfattningar om moral.

Mölndals länkkatalog:
-- Etik

Länkskafferiet
Religion och livsåskådning
delar om
Etik 

18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

Mölndals länkkatalog:
Filosofi 
-- Särskilda filosofer
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2 Religiösa verksamheter o d.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   2 Religiösa verksamheter o d. 
SW   20 Övergripande religiösa verksamheter o d. 
SW   21 Allmän religionsvetenskap. 
SW   22/28 Kristna religioner. 
SW   29 Icke kristna religioner o d.

20 Övergripande religiösa verksamheter o d.

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
20....... Religion

Mölndals länkkatalog:
RELIGION

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet

Nämnden för statligt stöd till trossamfunds webbplats

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) handlägger ärenden 
som gäller statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan. 
Bidrag utgår till 36 samfund. Bidrag kan utgå som 
organisationsbidrag, verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

http://wimnell.com/omr2.html
http://wimnell.com/omr2.html
http://wimnell.com/omr20.html
http://wimnell.com/omr20.html
http://wimnell.com/omr21.html
http://wimnell.com/omr21.html
http://wimnell.com/omr22-28.html
http://wimnell.com/omr22-28.html
http://wimnell.com/omr29.html
http://wimnell.com/omr29.html
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/religion
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/religion
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xc.htm
http://www.sst.a.se/
http://www.sst.a.se/


21 Allmän religionsvetenskap.

Mölndals länkkatalog:
Religionsfilosofi, agnosticism, ateism, deism

Länkskafferiet
Religion och livsåskådning
delar om
Ateism och agnosticism

22/28 Kristna religioner.

Svenska kyrkans centralstyrelse
Kyrkomötet
Ansvarsnämnden för biskopar
22....... Teologi
Kyrkohistoria *

Mölndals länkkatalog:
Kristendomen 
Bibelutgåvor 
Exegetik och litteratur om bibeln 
Begravning 
Kristna kyrkor och samfund 
-- Ortodoxa kyrkor 
-- Romersk-katolska kyrkan 
-- Lutherska samfund 
-- Anglikanska kyrkor 
-- Frikyrkosamfund 
-- Andliga ordnar och kloster 

Länkskafferiet
Religion och livsåskådning
delar om
Religioner

http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xc.htm#C_d
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xc.htm#C_d
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4_4.html
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/theology
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/theology
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/theology/ecclesiastical_history
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/theology/ecclesiastical_history
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Ca
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Ca
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cgbc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cgbc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cj
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cj
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cka
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cka
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Ckb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Ckb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Ckc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Ckc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cke
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cke
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cks
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Cks
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Ckt
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xca.htm#Ckt
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4_0.html


29 Icke kristna religioner o d.

Mölndals länkkatalog:
Allmän religion, icke-kristna religioner 
-- Skriftlösa religioner 
-- Östasiatiska religioner 
-- Judendom 
-- Islam 
-- Iransk religion 
-- Grekisk och romersk religion 
-- Indisk religion 
-- Buddhism 
-- Sikher 
-- Keltisk religion 
-- Fornnordisk religion 
Moderna religionsbildningar 

Länkskafferiet
Religion och livsåskådning
delar om
Religioner

http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cma
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cma
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmdb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmdb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmdd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmdd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmg
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmg
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cme
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cme
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmec
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmec
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmee
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmee
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmh
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmh
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmia
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcm.htm#Cmia
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcn.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xcn.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_4_0.html


3 Politikvetenskaper och politiska
verksamheter.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
SW   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi. 
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 
SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 
SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 
SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 
SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar: 
SW   36 ...om individernas kroppsliga förhållanden. 
SW   37 ...om utbildning o d. 
SW   38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks. 
SW   39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d. 

31 Statistik och demografi.

Statistiska centralbyrån SCB
Statistiska Föreningen
Svenska statistikersamfundet
Svenska Statistiknätet

31....... In- och utvandring
31....... Statistik

Mölndals länkkatalog:
Statistik 
Demografi 

SW   31 Statistik och demografi.

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Finansdepartementet.

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och för 
annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den 
officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig 
statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och 
samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella 
organisationer.

http://wimnell.com/omr3.html
http://wimnell.com/omr3.html
http://wimnell.com/omr31.html
http://wimnell.com/omr31.html
http://wimnell.com/omr32.html
http://wimnell.com/omr32.html
http://wimnell.com/omr33.html
http://wimnell.com/omr33.html
http://wimnell.com/omr34.html
http://wimnell.com/omr34.html
http://wimnell.com/omr35.html
http://wimnell.com/omr35.html
http://wimnell.com/omr351.html
http://wimnell.com/omr351.html
http://wimnell.com/omr352.html
http://wimnell.com/omr352.html
http://wimnell.com/omr353.html
http://wimnell.com/omr353.html
http://wimnell.com/omr354.html
http://wimnell.com/omr354.html
http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr36.html
http://wimnell.com/omr36.html
http://wimnell.com/omr37.html
http://wimnell.com/omr37.html
http://wimnell.com/omr38.html
http://wimnell.com/omr38.html
http://wimnell.com/omr39.html
http://wimnell.com/omr39.html
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/immigration_and_emigration
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/immigration_and_emigration
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/statistics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/statistics
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xo.htm#Oi
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xo.htm#Oi
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xo.htm#Oj
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xo.htm#Oj
http://wimnell.com/omr31.html
http://wimnell.com/omr31.html
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/


32 Statsvetenskap.
Sipri
Utrikespolitiska Institutet
Valmyndigheten
Demokratiinstitutet
Demokratitorget
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps
Svenska FN-förbundet
32....... Val
32....... Statskunskap

Mölndals länkkatalog:
Statskunskap och politik 
-- Grundrättigheter 
-- Val 
-- Sveriges statskunskap 
-- Sveriges politiska partier 
-- Främmande länders statskunskap 
-- Politiska åskådningar 
Oc Statskunskap och politik

Länkskafferiet
Samhälle och ekonomi
delar om
Internationella relationer
Statskunskap och politik

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. 
Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. 
Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. 
Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

En pdf-fil med en  sammanställning om demokrati, välfärdsfördelning, 
EU och EMU. 020425. (Kompletterad 020512och 020606)

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Statsrådsberedningen.

Expertgruppen för EU-frågor (SIEPS)

Universitetsvägen 10 F, plan 6
106 91 Stockholm
Tfn: 08-16 46 00
Fax: 08-16 46 66
E-post: info@sieps.se

Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, 
har till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, analys 
och studier i europapolitiska frågor med inriktning på områdena 
ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Verksamheten bedrivs 
inom ramen för tre övergripande temata:

* makt och demokrati
* EU:s roll i världen
* effekter av EU:s politik.

Justitiedepartementet.

Valmyndigheten

Box 4210, 171 04 Solna
Tfn 08 - 635 69 00
Arbetsområde: Valmyndigheten har till uppgift att planera och 
genomföra val och folkomröstningar.

http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/elections
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/elections
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/elections
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/political_science
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/political_science
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Oc.01
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Oc.01
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Oc.07
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Oc.07
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Occ
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Occ
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Occ.06
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Occ.06
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Ocf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Ocf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Ocg
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoc.htm#Ocg
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6_1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6_1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6_12.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6_12.html
http://wimnell.com/omr32a.pdf
http://wimnell.com/omr32a.pdf
http://wimnell.com/omr32a.pdf
http://wimnell.com/omr32a.pdf
http://wimnell.com/omr32a.pdf
http://wimnell.com/omr32a.pdf
http://wimnell.com/omr32a.pdf
http://wimnell.com/omr32a.pdf
http://wimnell.com/omr36-39e.pdf
http://wimnell.com/omr36-39e.pdf
http://wimnell.com/omr36-39e.pdf
http://wimnell.com/omr36-39e.pdf
http://www.sieps.se/
http://www.sieps.se/
mailto:info@sieps.se
mailto:info@sieps.se
http://www.val.se/
http://www.val.se/


33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.

Konjunkturinstitutet KI
Handelshögskolan i Stockholm, SSE(Även på 7957 + 658 )
Nationalekonomiska föreningen
Stiftelsen Östekonomiska Institutet SITE
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS

33....... Ekonomi

Mölndals länkkatalog:
EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN 
Nationalekonomi och internationell och global ekonomi på 
övergripande nivå hör till 33. I 657 ingår de mer praktiska  
penningverksamheterna.
Bibliografi 
Allmäna ekonomilänkar 
Nationalekonomi och finansväsen 
-- Ekonomisk teori 
-- Konjunkturlära 
-- Ekonomiska förhållanden 
-- Penning- och bankväsen 
-- Växelkurser 
-- Bank- och kreditväsen 
-- Börsväsen 
-- Internationella kapitalrörelser 
-- Statshushållning 
-- Skatter 
-- Tullväsen 
-- Redovisning 
Qa Nationalekonomi och finansväsen

Länkskafferiet
Samhälle och ekonomi delar om  Ekonomi och näringsliv  

34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.

Hovrätten för Övre Norrland
Arbetsdomstolen AD
Högsta domstolen
Marknadsdomstolen
Hovrätten för Nedre Norrland
Domstolsverket
Hovrätten för Västra Sverige
Regeringsrätten
Svea Hovrätt med Vattenöverdomstolen
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Riksåklagaren RÅ
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Göta Hovrätt
Institutet för rättshistorisk forskning
Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Jönköping
Kammarrätten i Stockholm
Kammarrätten i Sundsvall
Lagrådet
Patent- och registreringsverket PRV
Patent- och registreringsverket, Bolag
Patent- och registreringsverket, Varumärke
Patentbesvärsrätten PBR
Sveriges advokatsamfund
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Göteborgs tingsrätt
Länsrätten i Norrbottens län
Länsrätten i Uppsala

http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/economy
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/economy
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xq.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xq.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xq.htm#Q:a
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xq.htm#Q:a
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xq.htm#Ql%E4nk
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xq.htm#Ql%E4nk
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaa
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaa
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qac
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qac
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qad
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qad
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qae
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qae
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaeaf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaeaf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaeb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaeb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaec
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaec
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaed
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qaed
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qafa
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qafa
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qafba
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qafba
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qafc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm#Qafc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqb.htm#Qbc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqb.htm#Qbc
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqa.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6_16.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6_16.html


Uddevalla tingsrätt
Sala tingsrätt
Norrköpinghs tingsrätt
Valprövningsnämnden
Europeiska gemenskapernas domstol (även 354)
Förstainstansrätten (även 354)
Finsk-svenska gränsälvskommisionen
Lagrummet

34....... Domstolar
34....... Juridik
Kriminologi*

Mölndals länkkatalog:
Juridik 
-- Förmögenhetsrätt 
-- Exekutionsrätt 
-- Kriminologi och polisväsen  Till 7952-7956
-- Kriminalvård Till 7952-7956
-- Rättsfall 
Oe Juridik 
-- Folkrätt

Länkskafferiet
Samhälle och ekonomi
delar om
Lag och rätt

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Justitiedepartementet:

Datainspektionen

Box 8114, 104 20 Stockholm 
Tfn 08 - 657 61 00 
Arbetsområde: Datainspektionen ska skapa förutsättningar för att 
behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i 
enskildas personliga integritet.

Domstolsverket (DV)

551 81 Jönköping
Tfn 036 - 15 53 00
Arbetsområde: Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för 
de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, 
arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Box 820, 101 36 Stockholm
Tfn 08 - 762 00 00
Arbetsområde: Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa 
ekonomisk brottslighet.

Justitiekanslern (JK)

Box 2308, 103 17 Stockholm 
Tfn 08 - 405 10 00

http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/courts
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/courts
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/law
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/law
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/crime
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/crime
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm#Oeaa
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm#Oeaa
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm#Oekb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm#Oekb
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Arbetsområde: ha tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, 
att bevaka statens rätt och tillhandagå regeringen med råd och 
utredningar i juridiska frågor.

Rättshjälpsmyndigheten

Box 853, 851 24 Sundsvall
Tfn 060 - 13 46 00
Arbetsområde: handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt 
rättshjälpslagen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Box 22523, 104 22 Stockholm
Tfn 08 - 617 98 00
Arbetsområde: Nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande 
myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade 
skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av 
personuppgifter.

Åklagarmyndigheten

Box 5553, 114 85 Stockholm
Tfn 08 - 453 66 00 
Arbetsområde: Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett 
brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva 
arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00

Näringsdepartementets domstol

Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en domstol.

Patentbesvärsrätten

Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter överklagande 
överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, 
varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen 
överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om 
växtsortsskydd.
Box 24160, 104 51 Stockholm
Telefon 08-783 38 50

Näringsdepartementet

Patent- och registreringsverket, PRV

PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, 
personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00

http://www.rhm.dom.se/index_se.asp
http://www.rhm.dom.se/index_se.asp
http://www.sakint.se/
http://www.sakint.se/
http://www.aklagare.se/
http://www.aklagare.se/
http://www.arbetsdomstolen.se/
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http://www.pbr.se/
http://www.pbr.se/
http://www.prv.se/
http://www.prv.se/


35 De demokratiskt valda församlingarnas
verksamheter.

Offentliga sektorn (Även på 652 )

351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands).

Riksdagens överklagandenämnd (BN)
Sveriges Riksdag
Riksdagens revisorer
Utrikesnämnden
Från Riksdag och Departement (även 353)
Riksdagen

35,1.... Regering och riksdag

http://katalogen.kthnoc.se/kat/government/government_and_parliament
http://katalogen.kthnoc.se/kat/government/government_and_parliament


352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)

Sveriges kommuner (Även på 652)
Landsting (Även på 652)

35,2.... Kommuner

353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands).

Regeringen
Från Riksdag och Departement (även 351)
Försvarsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringen och Regeringskansliet
Socialdepartementet
Statsrådsberedningen
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utrikesdepartementet

35,3.... Regering och riksdag

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 
080216.

http://katalogen.kthnoc.se/kat/government/municipalities
http://katalogen.kthnoc.se/kat/government/municipalities
http://katalogen.kthnoc.se/kat/government/government_and_parliament
http://katalogen.kthnoc.se/kat/government/government_and_parliament
http://wimnell.com/omr353g.pdf
http://wimnell.com/omr353g.pdf
http://wimnell.com/omr353g.pdf
http://wimnell.com/omr353g.pdf


354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EUod).

SverigeDirekt Uppgifter om EU
Nordiska rådets svenska delegation
OSSE:s parlamentariska församling, Svenska delegationen
Europaparlamentet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK
Europeiska gemenskapernas domstol (även 34)
Förstainstansrätten (även 34)
Europeiska gemenskapernas kommission (Europeiska kommissionen)
Europeiska ombudsmannen
Europeiska revisionsrätten
Europeiska unionens råd (Ministerrådet)
EU-upplysningen

35,4.... Europeiska unionen

Mölndals länkkatalog:
-- Freds- och nedrustningsfrågor 
-- Internationellt samarbete - allmänt 
-- Förenta nationerna 
-- Europeiska unionen 
-- Försvarspakter
Ob Internationella förhållanden 
Obf Förenta Nationerna 
Obk-ea Europeiska unionen 

Länkskafferiet
Samhälle och ekonomi
delar om
EU (Europeiska unionen)

36/39Politiska krav och politiska planeringar.

Centerpartiet (c)
Folkpartiet liberalerna (fp)
Kristdemokraterna (kd)
Miljöpartiet de gröna (mp)
Moderata samlingspartiet (m)
Socialdemokraterna (s)
Vänsterpartiet (v)
EU-stafetten (EU 2004-Kommittén)
Statens Offentliga Utredningar, SOU
Stockholms Internationella Forum?

36....... Politiska (evenemang)
36....... EVENEMANG
36....... Politik
36....... Andra politiska organisationer
36....... Debattforum
36....... Partier
36....... Politiker
36....... Politiska tidskrifter
36....... Studentförbund
36....... Ungdomsförbund

Partier*: 
Politiska partier på riksnivå och regionalt. Moderaterna, Centern, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet.
Blekinge län 
Dalarnas län 
Gotlands län

http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/european_union
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/european_union
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xob.htm#Obb
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http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/student_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/youth_organizations
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http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/parties/dalarnas_lan
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/parties/dalarnas_lan
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/parties/gotlands_lan
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/parties/gotlands_lan


Gävleborgs län
Hallands län 
Jämtlands län 
Jönköpings län 
Kalmar län
Kronobergs län 
Norrbottens län 
Skåne län 
Stockholms län 
Studentförbund
Södermanlands län 
Ungdomsförbund 
Uppsala län
Värmlands län 
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län 
Örebro län 
Östergötlands län

Länkskafferiet
Samhälle och ekonomi
delar om
(Statskunskap och) politik 

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands 
och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur 
ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och 
välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/
omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. 
(http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati 
med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. 
Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://
wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. 
Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/
omr40zd.pdf)

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. 
Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. 
(http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://
wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen 
moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://
wimnell.com/omr36-39j.pdf)
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Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, 
som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad 
individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. 
Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, 
och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av 
riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. 
Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga 
inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer. (http://wimnell.com/
omr36-39m.pdf)
:
Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de 
höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)
:
Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran 
Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/
omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter 
och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och 
något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för 
bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://

wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om 
skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://
wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för 
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

36 Politiska krav och politiska planeringar
om individernas kroppsliga förhållanden.

37 Politiska krav och politiska planeringar
om utbildning o d.

38 Politiska krav och politiska planeringar
om fysiska miljöer o ekonomiska verksamheter.

39 Politiska krav och politiska planeringar
om sociala miljöer, nöjen, sport o d.
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http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr36-39r.pdf
http://wimnell.com/omr36-39r.pdf
http://wimnell.com/omr36-39r.pdf
http://wimnell.com/omr36-39r.pdf
http://wimnell.com/omr36-39s.pdf
http://wimnell.com/omr36-39s.pdf
http://wimnell.com/omr36-39s.pdf
http://wimnell.com/omr36-39s.pdf
http://wimnell.com/omr36-39t.pdf
http://wimnell.com/omr36-39t.pdf
http://wimnell.com/omr36-39t.pdf
http://wimnell.com/omr36-39t.pdf


4 Sambandsforskningsverksamheter.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

40 Systemvetenskap. Infostruktur.

40....... Systemvetenskap

Systemvetenskapen vid högskolor och universitet sysslar mycket med 
datorer som hjälpmedel, men det viktiga är vad man använder dator-
erna till. 

Systemvetenskap *:
ADB och Datalogi - Institutionen för ADB och Datalogi, Uppsala 
Universitet.
Department of Informatics - Systemutveckling inom ramen för den 
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. 
DSV - inst. för data- och systemvetenskap vid SU/KTH - En 
gemensam institution för data- och systemvetenskap vid Stockholms 
universitet och Kungl Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. DSV 
finns vid campus IT-universitet i Kista 
Institutionen för Datavetenskap, GU/CTH - Avdelning vid Göteborgs 
Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. 
Institutionen för datorteknik, Uppsala Universitet - Forskning och 
undervisning om metoder för konstruktion av nya datorsystem och 
datorprogram. 
Institutionen för Systemteknik,LUTH 
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi - Institutionen 
för numerisk analys och datalogi, NADA, ansvarar för forskning och 
undervisning vid KTH och Stockholms universitet (SU) i de 
akademiska ämnena datalogi och numerisk analys. 
SICS - SICS, Swedish Institute of Computer Science.

http://wimnell.com/omr4.html
http://wimnell.com/omr4.html
http://wimnell.com/omr40.html
http://wimnell.com/omr40.html
http://wimnell.com/omr41-49.html
http://wimnell.com/omr41-49.html
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/computers
http://www.csd.uu.se/
http://www.csd.uu.se/
http://www.informatik.umu.se/
http://www.informatik.umu.se/
http://www.dsv.su.se/
http://www.dsv.su.se/
http://www.chalmers.se/cse/SV/organisation/avdelningar/datavetenskap
http://www.chalmers.se/cse/SV/organisation/avdelningar/datavetenskap
http://www.docs.uu.se/
http://www.docs.uu.se/
http://www.sm.luth.se/csee/index.html
http://www.sm.luth.se/csee/index.html
http://www.nada.kth.se/
http://www.nada.kth.se/
http://www.sics.se/
http://www.sics.se/


41-49 Samband och samordning mellan olika
verksamheter.



5 Naturforsknings- och matematik-
verksamheter.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
SW   51 Matematik. 
SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
SW   53 Fysik o d. 
SW   54 Kemi o d. 
SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
SW   58 Botanik. 
SW   59 Zoologi. 
 

50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.

Naturhistoriska riksmuseet (Även på 739 )

Naturhistoria*

Mölndals länkkatalog:
NATURVETENSKAP 
Periodika 

Länkskafferiet
Naturvetenskap och matematik
delar om
Naturvetenskapens historia
Rymden (astronomi)

http://wimnell.com/omr5.html
http://wimnell.com/omr5.html
http://wimnell.com/omr50.html
http://wimnell.com/omr50.html
http://wimnell.com/omr51.html
http://wimnell.com/omr51.html
http://wimnell.com/omr52.html
http://wimnell.com/omr52.html
http://wimnell.com/omr53.html
http://wimnell.com/omr53.html
http://wimnell.com/omr54.html
http://wimnell.com/omr54.html
http://wimnell.com/omr55.html
http://wimnell.com/omr55.html
http://wimnell.com/omr56.html
http://wimnell.com/omr56.html
http://wimnell.com/omr57.html
http://wimnell.com/omr57.html
http://wimnell.com/omr58.html
http://wimnell.com/omr58.html
http://wimnell.com/omr59.html
http://wimnell.com/omr59.html
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/biology/natural_history
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/biology/natural_history
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xu.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xu.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/#U(p)
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/#U(p)
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_15.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_15.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_2.html


51 Matematik.

Institutet för tillämpad matematik ITM
Svenska matematikerförbundet

51....... Matematik
51....... Numerisk analys

Mölndals länkkatalog:
MATEMATIK

Länkskafferiet
Naturvetenskap och matematik
delar om
Matematik

52 Astronomi, rymdforskning.

Rymdstyrelsen
Institutet för rymdfysik IRF
Kartografiska sällskapet
Svenska astronomiska sällskapet
Svenska rymdaktiebolage

52....... Astronomi och rymden
52....... Astronomi

Astronomi *:
Allt om Rymden - Här hittar du information om rymden/universum, 
solsystemet, planeterna, bigbang m.m.
Astronomiguiden - innehåller artiklar, bilder, frågesporter och mycket 
mer. Uppdateras ofta. 
Astronomiska observatoriet i Uppsala - Forskning och utbildning i 
astronomi och astrofysik. Information om den populärvetenskapliga 
verksamheten. 
European Association for Astronomy Education - EAAE har som syfte 
att främja astronomiundervisningen på alla nivåer i alla institutioner 
som sysslar med astronomiundervisning i Europa. Här bevakas också 
alla viktigare aktuella himmelsfenomen.
Hedberg, Åke - En ny kosmologisk modell och teori som inbegriper 
modern kaosteori. Kritik av den gamla Big Bang-modellen 
(Standardkosmologin). Kosmologins historia; från de gamla grekerna 
via Ptolemaios, Kepler, Newton och Einstein fram till idag.  
Kosmologika - Om Universums natur samt mänsklighetens strävan att 
utforska denna. 
PlanetQuest.se - En organisation vars mål är att inspirera till ett globalt 
deltagande i sökandet efter nya planeter runt andra solsystem än vårt 

http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/mathematics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/mathematics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/numerical_analysis
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/numerical_analysis
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xt.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xt.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_13.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_13.html
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/astronomy_and_space
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/astronomy_and_space
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/astronomy
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/astronomy
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/astronomy
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/astronomy
http://www.alltomrymden.se/
http://www.alltomrymden.se/
http://www.astronomiguiden.com/
http://www.astronomiguiden.com/
http://www.astro.uu.se/
http://www.astro.uu.se/
http://www.algonet.se/~sirius/eaae/svenska.htm
http://www.algonet.se/~sirius/eaae/svenska.htm
http://www.linnea.com/~akejean/
http://www.linnea.com/~akejean/
http://www.kosmologika.net/
http://www.kosmologika.net/
http://www.planetquest.se/
http://www.planetquest.se/


eget. Tack vare projektets duktiga astronomer är PlanetQuest en chans 
för DIG att komma närmare stjärnorna. 
Rymden i dag - Nyhetssajt om rymden. Senaste nytt på svenska och 
med ett svenskt och europeiskt perspektiv. Nyhetsbrev och RSS. - 
Solsystemet - Bilder, ljud, information och länkar om solsystemets alla 
delar samt om människans utforskning av rymden.
Stockholms observatorium - Om forskning och utbildning i astronomi 
och astrofysik vid Stockholms Universitet, information om den 
populärvetenskapliga verksamheten samt länkar till astronomiska 
publikationer. 
Universum - En sida som med bilder och fakta förklarar vad som finns 
i universum. Här finns även länkar till andra astronomiresurser på 
nätet. 
Vetenskap och Folkbildning - Trestad - Bedriver en 
vetenskaplig,skeptisk och inriktad forskning kring påstådda 
oförklarliga eller övernaturliga fenomen. Tillhör skeptikerrörelsen. - 

Mölndals länkkatalog:
Astronomi 
-- Tidmätning och kalendrar 
Ua Astronomi

Länkskafferiet
Naturvetenskap och matematik
delar om
Rymden (astronomi)
Tidmätning, kalendrar och klockor
Slå upp
delar om
Tidmätning, kalendrar och klockor

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Näringsdepartementet

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ansvar för all 
statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i 
Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är 
kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. Det svenska 
rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt 
samarbete, främst inom ramen för europeiska rymdorganet ESA, samt 
genom bilateralt samarbete.
Box 4006, 17104 Solna
Telefon 08-6276480

Utbildningsdepartementet.

Institutet för rymdfysiks webbplats

Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut. IRF 
bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och 
atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning 
som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men 
bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

http://www.rymdenidag.se/
http://www.rymdenidag.se/
http://berndt.hybner.com/solar/eng/homepage.htm
http://berndt.hybner.com/solar/eng/homepage.htm
http://www.astro.su.se/
http://www.astro.su.se/
http://hem.passagen.se/emilbe/
http://hem.passagen.se/emilbe/
http://home.swipnet.se/vof-trestad/
http://home.swipnet.se/vof-trestad/
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xua.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xua.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xua.htm#Uaf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xua.htm#Uaf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xua.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xua.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_14.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_14.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_14.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_14.html
http://www.rymdstyrelsen.se/
http://www.rymdstyrelsen.se/
http://www.irf.se/
http://www.irf.se/


53 Fysik o d.

53....... Fysik
Kärn- och reaktorfysik*
Materialfysik*
Rymdfysik*
Röntgen*

Mölndals länkkatalog:
Fysik 
Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Uc Fysik och kemi

Länkskafferiet
Naturvetenskap och matematik
delar om
Fysik
Mekanik 
Mått och vikt, tabeller 
Slå upp
delar om
Mått och vikt, tabeller 

54 Kemi o d.

54....... Kemi
Biokemi*
Fysikalisk kemi*
Kemiteknik*

Mölndals länkkatalog:
Kemi
Uc Fysik och kemi

Länkskafferiet
Naturvetenskap och matematik
delar om
Kemi

http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics/nuclear_and_reactor_physics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics/nuclear_and_reactor_physics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics/material_physics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics/material_physics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics/space
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics/space
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics/x-ray
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/physics/x-ray
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm#Ucd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm#Ucd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_5.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_5.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_13_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_13_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_13_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_13_0.html
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/chemistry
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/chemistry
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/biology/biochemistry
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/biology/biochemistry
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/chemistry/physical_chemistry
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/chemistry/physical_chemistry
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/chemistry/chemical_engineering
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/chemistry/chemical_engineering
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm#Uce
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm#Uce
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xuc.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_12.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_12.html


55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges geologiska undersökning, SGU
Polarforskningssekreteriatet
Geologiska Föreningen
Internationella meteorologiska institutet i Stockholm
Svenska geofysiska föreningen
55....... Väderleksrapporter och -statistik
55....... Geografi (delar)
55....... Geomekanik
55....... Marin
55....... Meteorologi
Mölndals länkkatalog:
Geofysik 
-- Meteorologi 
-- Oceanografi och hydrologi 
-- Vulkaner och jordbävningar
Geologi och paleontologi
Ud Geologi och paleontologi

Länkskafferiet
Miljö och naturskydd
delar om
Vatten
Naturvetenskap och matematik
delar om
Jordens utveckling 
Naturfenomen
Vatten
Väder (meteorologi)

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Miljödepartementet.

Statens geotekniska institut, SGI

Statens geotekniska institut, SGI, ansvarar för kunskapsuppbyggnad 
och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger 
geotekniska råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som 
har koppling till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. 
SGI har ett särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, 
tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och 
vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets 
expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en 
resurs i miljöarbetet.

Näringsdepartementet

Sveriges geologiska undersökning, inkl.Bergsstaten, SGU

SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, 
jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för 
geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter 
att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
Box 670, 751 28 Uppsala
Telefon 018-17 90 00

http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/weather_forcasts_and_statistics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/weather_forcasts_and_statistics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/weather_forcasts_and_statistics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/geography
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/geography
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/geomechanics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/geomechanics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/marine
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/marine
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/meteorology
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/meteorology
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xub.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xub.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xub.htm#Uba
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xub.htm#Uba
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xub.htm#Ubb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xub.htm#Ubb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xub.htm#Ube
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xub.htm#Ube
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xud.htm#Ud
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xud.htm#Ud
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xud.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xud.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_3.html
http://www.swedgeo.se/
http://www.swedgeo.se/
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/


Utbildningsdepartementet.

Polarforskningssekretariatets webbplats

Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna 
svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning 
och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i 
Arktis och Antarktis. 

56 Paleontologi, arkeologi o d.

Svenska arkelogiska samfundet

56....... Arkeologi

Arkeologi *:
ArkeoDok - Verksam inom området arkeologiska utredningar, men har 
också en omfattande del som handlar om att sprida kunskap om 
vikingatidens samhälle. Såväl böcker som CD-R skivor på temat 
vikingar finns till försäljning.
Arkeologi - Järnålders- och medeltidsarkeologi i Sydvästra Sverige.   
Arkeologi - arkeologiska undersökningar UV Riksantikvarieämbetet  
UV är en rikstäckande arkeologisk institution och sysslar främst med 
arkeologi på uppdragsbasis. Här finner du information om aktuell 
arkeologi på UV, arkeologiska undersökningar, rapporter och tjänster.  
Arkeologi i Dalarna - Dalarnas museums arkeologiska undersökningar.
Arkeologi på Nätet - Utvalda länkar till arkeologi på Nätet.  
Arkeologi vid Uppsala Universitet - Institutionerna för arkeologi, 
antikens kultur- och samhällsliv, egyptologi, afrikansk och jämförande 
arkeologi. 
Arkeologiforum - Mötesplats för intresserade av arkeologi, 
kulturarvsfrågor och närliggande ämnen. 
Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet 
Arkeologiska institutionen, Umeå Universitet 
Blekinge's Most Ancient Runic Inscriptions - Presentation av 
forskningsresultat som visar att Blekinges äldsta runinskrifter är 
yttringar av semitisk fruktbarhetskult. 
Bäckedals folkhögskola - Information om skolan, information om 
kurser. 
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Dendrokronologiska Laboratoriet i Sverige - Ett nationellt 
laboratorium som utför dendrokronologisk dateringar 
(årsringsdateringar) på träd, t.ex. datering av gamla hus, prover från 
arkeologiskar utgrävningar etc.
Fornlämningar - Fornlämnigar på norra delen av Umeå kommun med 
inriktnig på havets 75-m nivå. 
Fotevikens Museum - Vikingamuseum med replikbygge av skepp och 
hus, vikingahantverk och levandegörande miljöer(vikingaby). -
Gotlands slipskåror - Uppmätning och kartläggning av slipskårorna på 
Gotland. Speciellt har slipskårornas riktningar undersökts. 
Slipskårorna som arkeoastronomiskt fenomen har konstaterats.  
Göteborgs universitet, Institutionen för arkeologi - Namn och adress 
för personal, lista över publikationer vid institutionen. Försök med 
publikation via Internet av rapporter och uppsatser i PDF-format. -
infoArtefact - Tillhandahåller arkeologiska nyheter och fakta för 
arkeologiintresserade. Uppdateras med nytt nr 1 gång i månaden. -
Marinarkeologi - Om du är intresserad av dykning och historia ligger 
marinarkeologi nära till hands. Här är lite information i ämnet.  
Mikroarkeologiska hemsidan - Hemsidan för mikroarkeologi, 
Arkeologiska institutionen, Göteborgs universitet. Fulltextarkiv för 
böcker och artiklar kring arkeologi och social teori, länkar och 
litteraturlistor. 
Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå - Vi arbeter med andra 
arkeologer för att rekonstruera förhistoriska miljöer och spåra 
mänsklig aktivitet. Vår specialitet är markanalys, arkeobotanik, 
paleoentomologi och palynologi. 
Mångsidingar - Mångsidingar i den antika grekiska geometrin. Deras 
förekomst i naturen, naturvetenskapen, konsten och arkeologin. - 
Ormen Friske - En kopia av det vikingatida Gokstadskeppet, sjönk i 
Nordsjön 1950. Alla 15 ombord omkom. Omständigheterna kring 
olyckan tystades ner av politiska skäl. 

Populär Arkeologi - Arkeologi på ett tillgängligt sätt är syftet med 
denna tidskrift som utkommer med 4 nummer om året. De främsta 
forskarna i Skandinavien och i övriga världen medarbetar för att föra 
ut sina rön och upptäckter på ett populärt sätt. 
Silvermuseet i Arjeplog - Den stora samlingen samiskt silver belyser 
tillsammans med många vackra vardagsting en rik och varierad samisk 
kultur.
Statens Historiska Museum - Vid Narvavägen 13-17 i Stockholm är ett 
arkeologiskt museum och ansvarsmuseum för svensk kulturhistoria 
och konst från stenåldern till 1500-talets mitt. 
Vikingabrons - Om ett en gång mycket viktigt hantverk; experimentell 
arkeologi och hantverkshistoria. 
Vitlycke Museum - Hällristningar, världsarv och utställningar i Tanum, 
i norra Bohuslän. 3000-åriga bildoriginal är inhuggna i släta 
granithällar. Tanumsristningarna finns nu med bland världens samlade 
kulturarv - Världsarvslistan. 

Mölndals länkkatalog:
ARKEOLOGI 
Geologi och paleontologi
Ud Geologi och paleontologi

Länkskafferiet
Folk och länder
delar om
Arkeologi
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57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utv. lära, ärftlighet.
57....... Medicinsk vetenskap
57....... Antropologi
57....... Biologi
57....... Genetik
57....... Geografi (delar)
57....... Marin
57....... Miljöforskning

Biologi*:
Biokemi*
Ekologi*
Marinbiologi*
Molekylärbiologi*
Naturhistoria*
Några av de följande länkarna gäller också områdena 58,59,61,63.
Avdelningen för cell- och mikrobiologi - En avdelning vid Karolinska 
institutet. 
Avdelningen för elektronmikroskopi - Medicinska fakultetens i Lund 
gemensamma resurs för forskning och forskarutbildning med 
elektronmikroskopiska tekniker. Transmissionselektronmikroskopi 
(TEM), Svepelektronmikroskopi (SEM), m.m. 
Avdelningen för Farmakognosi, Uppsala Universitet - Länkar till 
anställda, e-mail-adresser, forskning, historia etc. (61)
Bilder på alger och djurplankton - Mikroskopbilder på alger och 
djurplankton. 
BioMedley - Är en mötesplats för personer med intressen inom 
Biomedicin och Life Science Technologies i Östergötland. 
Den virtuella floran - Presentation av den svenska floran med 
artbeskrivningar, bilder, utbredningskartor m.m. (58) 
Evolutionsbiologi, Uppsala universitet 

Fråga en ekolog - WWW-baserad ekologisk frågelåda som 
tillhandahålles av Ekologiska institutionen vid Lunds universitet. 
Resursen är öppen för alla natur- och miljöintresserade. Mest öppen är 
den dock för unga människor. 
Har människan gälspringor och svans? - Svenskt läromedel använder 
vilseledande bildmaterial från 1874. Jämför embryologen Michael 
Richardson bilder med Haeckels teckningar. Hur mycket sanning 
återstår att hämta från biogenetiska regeln, en länge omhulda 
darwinistisk tes? 
Info om djur - Populär information om hur djur fungerar. 
Populärvetenskapliga artiklar om zoofysiologi. Frågelåda för skolan 
och allmänheten. Från Institutionen för cell- och organismbiologi vid 
Lunds universitet. (58)
Institutionen för biologisk grundutbildning, UU - Institutionen svarar 
för alla baskurser, fördjupningskurser och examensarbeten i biologi 
och bioteknik på Uppsala universitet.  
Institutionen för Immunteknologi, LTH - Frågeställningar inom 
immunologin och proteomik. Antikroppsteknologi, protein-, 
genarrayer samt MS och 2D-gel baserad protomik är hörnstenar i 
verksamheten. Applikationer inkluderar cancer, allergi samt normala 
och maligna B cellers aktiviteter. 
Jonas Friséns Lab - Stamcellsforskning - Labbet bedriver forskning på 
nervsystemets utveckling samt fortsatt neurogenes från stamceller i 
den vuxna individen.
Jourhavande Biolog - Svarar så gott han kan på allmänhetens 
biologiska frågor. Vid behov tar han hjälp av andra experter vid 
Naturhistoriska riksmuseet, såsom den jourhavande geologen som har 
en egen webbsida. 
Laserfysikgruppen vid Umeå Universitet - Utveckling av 
Laserbaserade Tekniker för Tillämpad och Grungläggande Forskning. - 
Linné Online - Speciellt för elever och lärare inom gymnasiet och 
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grundskolans högstadium presenterar Uppsala universitet glimtar från 
några forskningsområden, utgående från Carl von Linnés liv och verk. 
Linnéherbariet i Stockholm - Bilder av Linnés herbarieark. - 
Magnus Ehingers undervisning - Instuderingsfrågor, lektioner, 
laborationer o.dyl. i Biologi, Kemi, Bioteknik, Mikrobiologi, 
Projektarbete m.m. 
Movium, Sveriges lantbruksuniversitet - Bedriver rådgivning och 
vidareutbildning till yrkesverksamma inom "gröna sektorn" samt 
initierar och driver forskning och utveckling på samma område. - 
NGB - Nordiska Genbanken - Bevarar, dokumenterar och stimulerar 
utnyttjande av växtgenetiska resurser. NGB är en institution som 
rapporterar till Nordiska Ministerrådet.
Nobelstiftelsen - Nobelstiftelsen presenterar information om Alfred 
Nobel och stiftelsen. En sökbar databas över pristagare finns 
tillgänglig, liksom länkar till de prisutdelande institutionerna. - 
Nordic Network on Physically based remote sensing of forests 
(PHYSENSE) - Nordiskt nätverk för fysikaliskt baserad fjärranalys av 
skogar (PHYSENSE) (63)
Okända eldflugor dokumenterade i Stockholm - En ny och ljusstark 
variant av en tropisk eldfluga observerad i Stockholms södra 
omgivningar. (58)
Skogens giganter - Svenska jätteträd då och nu - Insamling av tips på 
kända och okända jätteträd i Sverige. (63)
SkogForsk - Skogsbrukets forskningsstiftelse - På SkogForsk bedriver 
vi tillämpad forskning för ett ekonomiskt, ekologiskt och uthålligt 
skogsbruk. På vår hemsida hittar Du information om pågående 
forskningsprojekt och personalen samt publikationer med 
sammanfattning. (63) 
Skoglig marklära, Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för 
skoglig marklära, SLU. Innehåller information om: institutionen, 
kurser, personal, nyheter och MarkInfo - ett program för dig som vill 

veta något om Sveriges skogsmark. -  (63)
Skogsskador - Information om skogsskador; förekomst, orsak, 
utbredning. Vi hjälper dig att diagnosticera skador.  (63)
Svampar i Sverige - Sammanställningar av resultaten av en pågående 
nationell dokumentation av svampförekomster. (58)
Toxikologi.se - Toxikologi, läran om gifterna, speciellt i förhållande 
till människan, en vetenskapsgren som är besläktad m farmakologi(61) 
Trollhättans Biodlareförening - Sidan för biodlare och alla intresserade 
i bin, naturen och biodling. Med information, unika bilder och hjälp 
för att komma vidare med biodling, hitta om ämnet på nätet och 
mycker mera. (63)
Universeum - Sveriges nationella Science Discovery Centre med de 
största akvarierna och de bästa experimenten.
Wood Ultrastructure Research Centre - Centrum för forskning om 
vedfiberns ultrastruktur. Institutionen för trävetenskap vid SLU. (63) 
Växtdatabasen - Ett frivilligt projekt för växtintresserade att delta i, 
insamlande av information om växters namn, släktskap, bilder, 
växtförhållande, ursprung, temperatur, giftighet och kuriosa. - (58)

Mölndals länkkatalog:
Biologi 
-- Utvecklingslära och genetik 
Miljöfrågor och naturskydd
Ue Biologi
Uh Miljöfrågor och naturskydd

Länkskafferiet
Miljö och naturskydd
delar om
Ekosystem
Samspel i naturen (ekologi)
Vatten
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Naturvetenskap och matematik
delar om
Biologi
Livets utveckling

58 Botanik.

Mölndals länkkatalog:
Botanik  
Uf Botanik 

Länkskafferiet
Naturvetenskap och matematik
delar om
Växter (botanik)
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59 Zoologi.

Mölndals länkkatalog: 
Zoologi 
-- Ryggradsdjur 
---- Däggdjur 
---- Fåglar 
---- Kräldjur och groddjur 
---- Fiskar 
-- Ryggradslösa djur 
-- Djurskydd 
Ug Zoologi 
Uge--Ugi Ryggradsdjur 
Ugj Ryggradslösa djur 
 
Länkskafferiet
Naturvetenskap och matematik
delar om
Djur (zoologi)
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6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
SW   60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter. 
SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård. Allm. hushållsarb. 

SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d. 
SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
SW   . 653 Handelsverksamheter. 
SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. 
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad. 
SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 
SW   66/68 Tillverkning av varor. 
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 

60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska
verksamheter.

Teknikhistoria*

Länkskafferiet
Teknik
delar om
Teknikhistoria och uppfinningar 
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61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d.
Veterinärverksamheter.

Socialstyrelsen (Även på 7951)
Karolinska institutet
Folkhälsoinstitutet
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Alkoholkommittén
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV
Kemikalieinspektionen
Strålskyddsinstitut, statens, SSI
Medicinsk-etiska råd, statens, SMER
Handikappinstitutet
Handikappombudsmannen (Även på 7951)
Smittskyddsinstitutet SMI
Räddningsverk,Statens SRV
Röda Korset
Rättsmedicinalverket RMV
Läkemedelsverket LV
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug
Monitoring.
Apoteket AB (Även på 653)
Giftinformationscentralen, GIC
Statens veterinärmedicinska anstalt SVA
Veterinära ansvarsnämnden
Centrala försöksdjursnämnden
Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholprofilen (även 7951)
Apotekarsocieteten
Cancerfonden
Cancerföringen i Stockholm

De Handikappades Riksförbund DHR
Handikappförbundens Samarbetsorgan HSO
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Hjärt-Lungfonden
Institutet för psykosocial miljömedicin IPM
SBL, Vaccin AB
SOS Alarm AB
Spri
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, Statens, SBU
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen för vård- och allergiforskning
Svenska Brandförsvarsföreningen
Svenska föreningen för psykisk hälsa SFPH
Svenska Läkaresällskapet SLS
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
Steriliseringsersättningsnämnden
Provinsialläkarstiftelsen
Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund
Asperger Center
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaypplysning, CAN
Etik i vården
Familjemedicinska Institutet, Fammi
Ge blod.nu
Handikappåret 2003
Hivaktuellt
Infomedica
Kondom.nu (även 7911)
Krisberedskapsmyndigheten
Lafa, Landstinget förebygger aids
Livsviktigt



Läkemedelsförmånsnämnden
Mobilisering mot narkotika, MOB (även 7951)
P-piller.nu
Suntliv.nu
Vårdguiden
Yrkesföreningen Miljö och Hälsa
Synskadades riksförbund

61....... HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
61....... Branschföreningar
61....... Patientorganisationer
61,1.... Medicinsk vetenskap
61,3.... Hälsokost
61,3.... Motionsidrott
61,4.... Företag
61,4.... Råd och information
61,4.... Sjukhem
61,4.... Sjukhus
61,4.... Socialvård
61,4.... Vårdcentraler
61,4.... Poliskårer och räddningstjänster
61,5.... Arbetsmiljö
61,5.... Handikapp
61,5.... Alternativ
61,5.... Kiropraktorer
61,5.... Naprapater
61,5.... Rehabilitering
61,5.... Sjukgymnaster
61,6.... Läkare
61,6.... Psykiatri
61,7.... Tandvård
61,8.... Geriatrik och äldrevård

Medicinsk teknik*
Odontologi*
Råd och information om hälsa*

Rehabilitering:
Företag *

Råd och information:
Barn och graviditet *
Debattforum *
Läkemedel *
Sexualitet *
Sjukdomar och tillstånd *
Viktproblem *
Övergrepp och misshandel *
Hälsa *

Patientorganisationer *:
Alopeciförbundet Sverige - Förening för dem som drabbats av 
alopecia areata/totalis/universalis. Lokalföreningar i Stockholm, 
Malmö, Skaraborg och Västerbotten. Kansli i Stockholm. 
Anonyma Spelberoende Sverige - En tolvstegs gemenskap 
(motsvarande Anonyma Alkolister för spelare) där vi hjälper varandra 
att tillfriskna från vårt spelberoende. 
Astma och Allergi föreningen i Upplands-Bro - Information om 
föreningen och dess verksamhet. Syfte: att sprida kunskap om astma 
och allgeri.  
Astma och allergiföreningen i Kronobergs län - Vi presenterar oss 
själva och den verksamhet och de aktiviteter vi erbjuder.  
 Astma- och Allergiförbundet - Intresseorganisation för astmatiker och 
allergiker, påverkar samhällets alla nivåer kommun, landsting och stat 
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att nå visionen ett allergifritt samhälle. Remissinstans för regering i 
folkhälsoarbetet. 
Astma- och Allergiföreningen i Lundabygden - Om astma, allergi och 
annan överkänslighet och hur det påverkar kroppen och själen. 
Interaktivt formulär för korrespondens med föreningen. Länklista till 
anknytande, intressanta webbplatser.  
Barncancerföreningen Södra - Verkar för att stödja de drabbade barnen 
och deras familjer. 
Blekinge diabetesförening - För medlemmar och andra intresserade av 
ämnet diabetes. Föreningen är en patientorganisation som ska ta till 
vara diabetikers intresse. Anordnar olika aktiviteter för medlemmar, 
försöker bevaka medlemmars intresse. 
Bostongruppen - En kanal för informationer och ett nätverk för 
erfarenhetsutbyten kring allt som rör diagnosen/sjukdomen Skolios. 
Bröstcancerföreningen i Stockholms län - Patientförening för 
bröstcanceropererade kvinnor och deras anhöriga. -
 Curo - Riksföreningen för Cancersjuka är en allmännyttig ideell 
förening. Politiskt och religiöst obunden. Föreningen verkar för en 
bättre livssituation för cancersjuka, deras anhöriga och vårdpersonal. 
De Whiplashskadades Förening - Sveriges Whiplashförening. 
Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund Sverige - Information om EDS 
för personer med EDS, läkare, tandläkare, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, annan vårdpersonal samt allmänheten. Beskrivning 
av EDS Riksförbunds verksamhet 
Elöverkänsligas Förening i Västra Götaland - Vi vill genom vår 
hemsida vända oss till den som kanske börjat förstå att strålning, 
elmagnetfält påverkar oss alla mer än vi tidigare anat och som söker 
kontakt med föreningen och vill ha mera information i ämnet 
elöverkänslighet. 
Endometrios - Endometriosföreningen är en ideell patientförening med 
ändamål att sprida kunskap om endometrios och stödja kvinnor som 

drabbats av sjukdomen. Vi har bl a medlemsträffar,diskussionsforum 
och seminarier.  
Famy-Norrbotten - Patientförening för de "Skelleftesjuka" med 
information om Familjär Amyloidos med Polyneuropati. Pågående 
forskning, föreningens styrelse, verksamhet och forskningsfond. 
Fibromyalgi Klubben - Nystartad för de som har fibromyalgi och 
andra smärtsjukdomar. Klubben ger en trygghet, att kunna träffa andra 
personer som har sjukdomen. Information finns också om sjukdomen. 
Inge medlemskrav, klubben är öppen för alla. 
Fibromyalgi Listan För Unga - Svensk mailinglista för de som har 
Fibromyalgi och som är mellan 15 - 35 år.  
FMS vänner på nätet - En svensk grupp där vi ger varandra stöd och 
råd om funktionshindret och i övrigt när det gäller fibromyalgi. 
Föreningen Benjamin - Patientförening för transsexuella och fd 
transsexuella 
Föreningen för Sympaticusopererade - Patientförening som informerar 
om biverkningar som kan uppkomma vid sympatektomier. 
Föreningen hörande barn till döva - Intresseförening. På engelska heter 
föreningen CODA, Sweden och på teckenspråk heter den PI. 
Föreningen Ryggen Göteborg - Intresseförening för personer 
handikappade av ryggproblem, nackproblem och nackbesvär.  
Föreningen Sveriges Dövblinda - Intresseorganisation för dövblinda 
och syn- och hörselskadade. Organisationen arbetar för dövblindas rätt 
till full delaktighet och jämlikhet inom alla områden i samhället. 
GBS-Stödgruppen - Ger information om Guillain-Barrés syndrom och 
de besläktade sjukdomarna CIDP och Miller-Fisher syndrom. För 
patienter, anhöriga och vårdpersonal.  
Hjärt och Lungsjukas förening, Karlskoga Degerfors - Information om 
vad som händer i föreningen. Eftervårdsombudens uppgifter. 
Föreningshistorik. -
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Hjärt- och Lungsjukas Förening i Malmö - Hemsida för dig som bor i 
malmö med omnejd och är hjärt- eller lungsjuk.  
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund - En handikapporganisation som 
arbetar för att förbättra villkoren för hjärt- eller lungsjuka och deras 
anhöriga.  
Hjärtebarnsföreningen - Hjärtebarnsföreningen är en ideell 
riksorganisation som samlar hjärtbarn, hjärtungdomar samt familjer 
som har eller har haft barn med hjärtfel och tillvaratar deras intressen. 
HRF Menièreföreningen i Stockholms län - Sprida kunskap om och 
stödja personer med Menière/Yrselsjukdomar. Tar emot medlemmar 
från hela landet.  
Hydrocefalus och esofagusatresi - Mötes- och informationsplats för 
föräldrar/anhöriga till barn och vuxna medhydrocefalus och/ eller 
esofagusatresi . Ett av sidans är att samla upp information samt att 
sprida den vidare.  
Hypophysis - Landsomfattande stödförening för oss med udda 
hormonella sjukdomar och våra anhöriga. Här kan du få kontakt med 
andra som har samma ovanliga sjukdom. Föreningen har i dag cirka 
400 medlemmar.  
IFS-Sollentuna - Förening för bl.a. anhöriga till personer som drabbats 
av schizofrena störningar och psykotiska handikapp - en förening 
under Schizofreniförbundet.Innehåller artiklar, referat, nyheter, fakta, 
ord och uttryck, länkar mm.  
ILCO Stockholms län - Föreningen för stomiopererade i Stockholm. -
Infertilas Riksförening i Sverige (IRIS) - Förening för ofrivilligt 
barnlösa. Webbsidan inehåller information om föreningen och 
ofrivillig barnlöshet. 
Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa - Arbetar med 
läkemedelsberoende och andra läkemedelsproblem som vanligen 
uppkommit genom feldiagnostisering och felbehandling och som 
bidrar till att allvarligt försämra människors livskvalitet. 

LKG-föreningen i Stockholm - Läpp-, käk- och gomspaltföreningen i 
Stockholm. 
Loxosmedicus - Loxosmedicus avslöjar ett flertal fall av grova 
felbehandlingar läkarna överallt förnekar och även myndigheterna. Ex 
fall av organstöld. Vi visar även förfalskade postavier Postens chefer 
inte gör något åt.  
MetadonPatientFöreningen MPF - En patientför./klientorg. för 
beroendesjuka som behandlas med Metadon eller Subutex. Vi hjälper 
till vid kontakter med myndigheter. Vi ger råd i sociala och 
behandlingsfrågor, medlar mm. 
Migränföreningen i Blekinge - Om migrän och vilka patientföreningar 
som finns samt vad som är på gång för migrändrabbade. 
Mötesplats för patienter med cancer i tarmkanal/urinblåsa - På denna 
sida kan du som drabbats av cancer i tarmkanal/urinblåsa träffa andra 
med samma sjukdom. Här finns mailinglistor, diskussionsforum och 
chat. 
Nätverket Asperger/HFA - Organisation för personer med Aspergers 
syndrom. Här finns information om handikappet, länkar, litteratur 
m.m. 
PS-Gävleborg - Svensk sida för panik-ångest drabbade.  
PSO, Psoriasisförbundet - Svenska Psoriasisförbundet, PSO och PSO-
Ung, med och för människor med psoriasis och psoriasisartrit. Vi 
påverkar attityder med information, stöder forskningen och arbetar för 
bättre behandlingsmöjligheter.  
PWS-föreningen i Sverige - Denna hemsida är en del av den 
information som föreningen bedriver mot alla de som kommer i 
kontakt med Prader-Willi syndrom, PWS, direkt eller indirekt, 
professionella eller anhöriga
Regionföreningen Cystisk Fibros i södra Sverige  
Reumatikerdistriktet Dalarna - Denna sida vänder sig till alla 
reumatiker i Sverige, men främst till reumatiker i Dalarna. -
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Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka - RMT - Ideell organisation för 
människor med sjukdomar eller funktionsstörningar i 
matsmältningskanalen. RMT arbetar med medlemsstöd, information 
och samhällspåverkan.  
Riksförbundet för Njursjuka - Kronisk njursjukdom, dialys, 
njurtransplantation är några av nyckelorden. RNj har 13 
regionföreningar, en ungdomsgrupp och en barn- och föräldragrupp. -
Riksförbundet för social och mental hälsa - Revansch. ges ut av 
RSMH. Tidningen skriver om den service, stöd och vård som ges till 
människor med psykiska problem och med ett psykiskt 
funktionshinder. 
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade - RTP - Skadegrupper som 
innefattas är polio, olycksfallsskadade som whiplashskadade, 
ryggmärgs/spinalskadade, traumatiskt hjärnskadade och arm- och 
benamputerade samt övriga med bestående funktionshinder efter 
olycka. 
Riksföreningen Ananke - Stödförening för personer som lider av OCD/
tvångssyndrom.  
Riksföreningen för Klinisk Cytologi - För cytodiagnostiker. -
Riksföreningen för ME-patienter - Denna sida är till för patienter och 
dess anhöriga samt myndigheter m.fl. som vill veta mer om ME, CFS, 
Kronisk trötthetssyndrom och närbesläktade diagnoser. 
Riksföreningen mot Fibromyalgi - Fibromyalgiförening för den som 
blivit drabbad. Symtom på sjukdomen och vart vänder jag mig. Vilken 
hjälp kan jag få. -
Riksföreningen Sjögrens Syndrom 
RSMH Västernorrlands hemsida - Om Psykiska funktionshinder. 
Riksförbundet för Social och Menta Hälsa; Distriktet Västernorrland 
står bakom den. Innehåller Intervjuer,Litteratur, Tidningen Revansch 
m.m.  

Sinnet.nu - En webbgemenskap för oss med egen erfarenhet av stress, 
ångest och depression. Här finns forum och mötesplats för självhjälp, 
självkänsla och psykisk ohälsa. 
SPS - Stödsajten för drabbade av panikångest och social fobi. 
SRF Synskadades Riksförbund - Riksomfattande organisation som 
tillvaratar synskadades intressen och rättigheter i samhället. 
Stiftelsen PAN - Korttidshem för dig som lider av panikångest, social 
fobi, generaliserad ångest, posttraumatisk ångest i samband med 
depression eller utmattningsdepression.  
Strokeföreningen Stockholms län - Information om länsföreningens 
och dess lokalföreningars verksamhet i Stockholms län. Dessutom 
fakta om stroke. 
Svensk Mötesplats för Emetofober - För dig som lider av spyfobi 
(emetofobi). Anslagstavla, medlemssidor, länkar och annat.  
Svenska Ataxiföreningen - Rikstäckande förening för oss med ataxi, 
som har till uppgift att sprida och samla in information om ataxi till 
och från medlemmar, vårdpersonal och allmänheten. 
Svenska Dysfagiförbundet - Patientorganisation för personer med 
sväljningssvårigheter.  
Svenska Parkinsonsstiftelsen - Grundläggande information om 
Parkinsons sjukdom.  
Svenska Ryggföreningen - Sveriges patientförening tillika riksförening 
för ryggproblem.  
Svenska sarkoidosnätverket - Mötesplats för sarkoidospatienter i 
Sverige (och deras anhöriga). 
Svenska Vitiligoförbundet - Syftar till att informera och skapa 
möjlighet för förbättrad forskning och behandlingstrategi för att kunna 
återskapa den normala pigmenteringen i drabbade hudområden. Vi 
välkomnar nya medlemmar.  
Svenska Ödem Förbundet - Vi är en patientförening för personer som 
blivit drabbade av lymfödem.  
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Sveriges Kontaktlinsförening - Internetservice för medlemmarna i 
Sveriges Kontaktlinsförening. Här kan du läsa om föreningen, söka 
bland medlemmarna, diskutera gemensamma frågor och hitta massor 
av ämnesrelaterade länkar m.m.  
Tandvårdsskadeförbundet - Idéell partipolitiskt obunden 
handikapporganisation som arbetar för en bättre folkhälsa. Sprider 
kunskap om hälsoeffekter av tandvårdsmaterial och amalgam, arbetar 
för att framtidens material ska bli bättre och mindre riskfyllda.  
TBE och Borrelia Patientföreningen - Föreningens verksamhet inriktas 
på att vara en stödjande organisation och upplysa om och öka 
kunskaperna kring TBE och Borrelia sjukdomen och dess följder. 
Thyroid - Svensk informationscommunity för sköldkörtelsjuka 
personer och dess anhöriga. Vi arbetar för att stötta sjuka och upplysa 
dem och deras egen sjukdom.  
Williams Syndromföreningen i Sverige  
Västerbottens astma och allergiförening - Vi har 8 lokalföreningar 
inom vårt län. 
xlh - XLH Svenska Patientföreningen 
Ystadsortens Strokeförening - Här kan Du få information om stroke 
och hur Du kan komma i kontakt med Strokeföreningen i Ystad. Även 
länkar till Strokeförbundet i Sverige.  
ÅngestSyndromSällskapet i Umeå - Vi är en ideel 
lokalföreningförening för personer som lider av ångestsyndrom 
Örnsköldsviks Diabetesförening - Föreningens mål och verksamhet. 
Nyheter till medlemmarna. Information om möten mm. Uppgifter om 
medlemsavgifter. Länkar till andra intressanta sidor som handlar om 
diabetes. 
Överviktigas riksförbund  

Mölndals länkkatalog:
MEDICIN 
Bibliografi 
-- Söktjänster 
-- Länkförråd 
Periodika 
Medicinhistoria 

Icke kliniska discipliner 
-- Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi 
-- Toxikologi 
-- Anatomi 
-- Läkemedel 
Allmän medicin 
-- Diagnostiska metoder 

Särskilda sjukdomar 
-- Infektionssjukdomar 
-- Ämnesomsättningssjukdomar 
-- Förgiftningssjukdomar, rökavvänjning 
-- Psykosomatiska sjukdomar 
-- Immunologiska sjukdomar, allergier 

Kroppsorganen och deras sjukdomar 
-- Blodet 
-- Nervsystemet 
-- Cirkulationsorganen 
-- Andningsorganen 
-- Matspjälkningsorganen 
-- Njurarna och urinvägarna 
-- Huden 
-- Könssjukdomar 
-- Muskler och skelett 
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-- Endokrina organ, diabetes 
Tumörsjukdomar 

Kirurgi 
-- Anestesi 
-- Plastikkirurgi 
-- Transplantation 
-- Traumatologi 
-- Ortopedi 

Gynekologi och andrologi 
Pediatrik 
Ögon 
Öron, näsa och hals 
Tänderna 

Psykiatri 

Behandlingsmetoder 
-- Fysioterapi 
-- Dietik 
-- Alternativa behandlingsmetoder 

Socialmedicin 
Miljö- och yrkesmedicin 
Sexologi 
-- Homosexualitet 
Rättsmedicin 

Hälso- och sjukvård 
-- Akutsjukvård 
-- Palliativ vård 
Geriatrik, åldrandet 
Idrottsmedicin 

Va-Vd Icke kliniska discipliner 
Ve Allmän medicin 
Ved-Veo Kroppsorganen och deras sjukdomar 
Vf Kirurgi och anestesi 
Vg-Vh Gynekologi, andrologi. Pediatrik 
Vl Psykiatri 
Vm Behandlingsmetoder 
Vn Samhällsmedicin, hygien, sexologi 
Vp Hälso- och sjukvård 
-- Veterinärmedicin

Länkskafferiet
Miljö och naturskydd
delar om
Miljömedicin 
Människan
delar om
Alkohol-Narkotika-Tobak
Friskvård
Funktionshinder, handikapp
Mat och dryck
Människokroppen
Psykologi
Sex och samlevnad
Sjukdomar och sjukvård

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.

Sven Wimnell 051010:Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunska-
per, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)
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Myndigheter under departementen i maj 2008.

Socialdepartementet

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden garanterar att 
försäljningsmonopolet inte verkar diskriminerande.

Apoteket AB

Apoteket AB har ensamrätt i Sverige på att sälja läkemedel.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd undersöker och beslutar i fall 
som rör felbehandling inom hälso- och sjukvården.

Läkemedelsförmånsnämnden

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om vilka läkemedel och varor 
som ska ingå i läkemedelsförmånerna och sätter även pris på dessa 
produkter.

Läkemedelsverket (LV)

Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel samt ger producentobunden 
information och behandlingsrekommendationer.

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)

Handisam har ett strategiskt uppdrag att verka pådrivande i svensk 
handikappolitik.

Smittskyddsinstitutet (SMI)

Smittskyddsinstitutet bevakar det epidemiologiska läget i landet.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som 
används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras 
kostnader, risker och nytta.

Statens folkhälsoinstitut (FHI)

Statens folkhälsoinstitut följer upp, utvärderar och sprider kunskap om 
metoder inom folkhälsoområdet samt bedriver tillsyn inom områdena 
alkohol, narkotika och tobak.

Miljödepartementet.

Kemikalieinspektionen, KemI

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med 
ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att 
förebygga skador på människor och miljö från kemiska och 
biotekniska produkter.

Justitiedepartementet
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Rättsmedicinalverket (RMV)

111 20 Stockholm
Tfn 08 - 441 76 00 
Arbetsområde: central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, 
rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.

Försvarsdepartementet

Statens räddningsverk (SRV)

Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor om 
räddningstjänst samt olycks- och skadeförebyggande åtgärder både i 
Sverige och internationellt.
Besöksadress: Norra Klaragatan 18
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-13 50 00, Fax 054-13 56 00

Jordbruksdepartementet

Veterinära ansvarsnämnden

Veterinära ansvarsnämnden prövar bland annat frågor om 
disciplinansvar för veterinärer samt återkallelse av legitimation.

Statens veterinärmedicinska anstalt

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa 
genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma 
sjukdomar hos djur.

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).

Tekniska högskolan, Kungl., KTH (Även på 7957)
Ingenjörsvetenskapsakademien,Kungl.
Chalmers tekniska högskola (Även på 7957)
Institutet för tillämpad matematik
Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK
Institutet för Medieteknik
SIS - Swedish Standards Insitute
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Institutet för Verkstadsteknisk forskning IVF
Luleå tekniska universitet (Även på 7957)
Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut STFI
Statens geotekniska institut SGI
Ingenjörssamfundet
Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ
Institutet för metallforskning, IM
Institutet för vatten-och luftvårdsforskning IVL
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Svenska Petroleum Institutet
Svenska Uppfinnareföreningen
Verket för innovationssystem, Vinnova
Stiftelsen Innovationscentrum
Bergsstaten
Imego AB- Institutet för mikroelektronik i Göteborg
Miljöteknikdelegationen
Stiftelsen PACKFORSK- Institutet för förpackning och distribution
SvenskTeknik och Design, STD
Statens institut för ekologisk hållbarhet, IEH
Nämnd för arbetstagares uppfinningar, Statens
Standardiseringsråd, Sveriges, SSR
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Mölndals länkkatalog:
TEKNIK, INDUSTRI, KOMMUNIKATIONER
Delar som gäller ingenjörsmässig konstruktion o d hör till 62. 
Tillverkning hör till 66-69. 
Drift av det konstruerade och tillverkade  hör hemma i områden för 
drift. Exempelvis hör drift av transportmedel till 656. 
Uppfinnare och uppfinningar 
Materiallära 
Energiförsörjning Drift av energisystem till 644.
Amatör- och hobbyverksamhet 
Hi-fi anläggningar 
Optik 
Maskinteknik 

Elektroteknik 
-- Elektronik 
-- Radio- och televisionsteknik 
Bergsbruk 
Metallindustri 
Urmakeri 
Stenindustri 
Glas, keramik, porslin 
Träindustri 
Pappersindustri 
Textil- och beklädnadsindustri 
Läder- och pälsvaruindustri 
Kemisk teknik 
-- Bränslen och sprängämnen 
-- Färger och lacker 
-- Gummi och plaster 
Foto- och filmteknik 
Tryckeri och bokbinderi 
Byggnadsteknik, -produktion, teknisk hygien 
Kommunikationer 
-- Landsvägstrafik och -fordon 
-- Järnvägar 
-- Fartyg och sjöfart 
-- Fritidsbåtar 
-- Flyg och rymd 
---- Luftfart 
---- Rymdfart 
-- Transporter, Tidtabeller 
Brandteknik 
Patentbeskrivningar 
Datorer och databehandling 
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-- Datanät, datakommunikation, internet 
-- Multimedia 
P.08 Energiförsörjning 
Pa Teknisk fysik 
Pb Maskinteknik 
Pc Elektroteknik 
Pd-Pe Bergsbruk. Metall 
Pf-Pg Sten. Glas, keramik, porslin 
Ph-Pi Trä. Papper 
Pj-Pk Textil. Läder, päls 
Pm Kemisk teknik 
Pn Fotografi och filmteknik 
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien 
Pr Transportmedel och kommunikationer 
Pra Landsvägsfordon och -trafik 
Prb Järnvägar och spårvägar 
Prc Fartyg och sjöfart 
Prd Luftfart och rymdfart 
Prda Luftfart 
Prde Rymdteknik och rymdfart 
Ps Brandteknik 
Pu Datorer 
Puc Datanät, datakommunikation, internet 

Länkskafferiet
Teknik
delar om
Avfallsteknik och återvinning
Datorer och IT
Elektroteknik
Energi

Fordon och trafik
Mekanik
Teknikhistoria och uppfinningar 
Övrig teknik

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Utrikesdepartementet.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central myndighet 
för teknisk kontroll och fungerar bland annat som ackrediteringsorgan 
för laboratorier, certifieringsorgan och miljökontrollanter. 
Box 878
501 15 Borås
Tel: 033-17 77 00
Fax: 033-10 13 92

Näringsdepartementet.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom 
skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och 
elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte 
stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00
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http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xph.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpj.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpj.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpm.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpm.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpn.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpn.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpp.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpp.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpr.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpr.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpra.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpra.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprb.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprb.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprda.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprda.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprde.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xprde.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xps.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xps.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpu.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpu.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpuc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpuc.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_29.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_29.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_5.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_5.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_24.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_24.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_30.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_30.html
http://www.swedac.se/
http://www.swedac.se/
http://www.elsakerhetsverket.se/
http://www.elsakerhetsverket.se/


63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt,
fiske od.

Svenska FAO-kommittén
Statens utsädeskontroll
Gentekniknämnden
SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik
Statens jordbruksverk
Jordbrukstekniska institutet JTI
Lantbruksuniversitet, Sveriges, SLU
Skogsstyrelsen
Fiskeriverket
Hushållningssällskapens förbund
Institutet för jordbruks-och miljöteknik
Jägarnas Riksförbund
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Svenska Jägareförbundet
Växtsortsnämnd, Statens
Fasta utskottet enligt svensk-norska renbeteskonventionen
Sveaskog AB
Svenska Skogsplantor AB
Djurskyddsmyndigheten
Grönare skog
Min skog
63....... Lantbruk
63,5.... Trädgårdsskötsel
63,6.... Djur
63,9.... Jakt
63,9.... Fiske
Radioekologi *

Mölndals länkkatalog:
Lantbruk 
-- Husdjur 
-- Veterinärmedicin Till 61 
Trädgårdsskötsel 
Skogsbruk 
Jakt och fiske 
Qd Lantbruk 
Qdf Husdjur 
Qe Trädgårdsskötsel 
Qf Skogsbruk 
Qg Jakt och fiske

Länkskafferiet
Miljö och naturskydd
delar om
Djurskydd 
Lantbruk 
Naturskydd 
Skogsbruk 
Vatten 
Sport och fritid
delar om
Hem och trädgård

http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/agriculture
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/agriculture
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/gardening
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/gardening
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/animals
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/animals
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/hunting
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/hunting
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/fishing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/fishing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/agriculture/radioecology
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/agriculture/radioecology
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqdf.htm#Qdf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqdf.htm#Qdf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqdf.htm#Qdfb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqdf.htm#Qdfb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqf.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqf.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqg.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqg.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqdf.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqdf.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqf.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqf.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqg.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqg.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_10.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_10.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9_1.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9_1.html


Myndigheter under departementen i maj 2008.

Jordbruksdepartementet:

Jordbruksverket

Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det 
jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller 
jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling. 
SJV är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.

Livsmedelsekonomiska institutet

Livsmedelsekonomiska institutet är en ekonomisk analysmyndighet 
inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor som 
gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift att i 
konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, 
redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

Fiskeriverket

Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet för fiskevård och fiske i 
Sverige. Fiskeriverket har till uppgift att verka för en god fiskevård, en 
effektiv fiskenäring och ett utvecklat fritidsfiske.

Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska 

intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den 
grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.

Styrelsen för samefonden

Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och 
samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt 
hänvisas till Jordbruksdepartementet.

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad 
och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk 
produktion.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör 
skogsbruket och har till uppgift arr verka för att landets skogar ska 
vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning 
samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också 
med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv. 

Justitiedepartementet.

Gentekniknämnden

Retzius väg 13A, 171 77 Stockholm
Tfn 08 - 508 846 30 
Arbetsområde: nämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en 
etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken.

http://www.sjv.se/
http://www.sjv.se/
http://www.sli.lu.se/
http://www.sli.lu.se/
http://www.slv.se/
http://www.slv.se/
http://www.fiskeriverket.se/
http://www.fiskeriverket.se/
http://www.sametinget.se/
http://www.sametinget.se/
http://www.slu.se/
http://www.slu.se/
http://www.svo.se/episerver4/default.aspx?id=30
http://www.svo.se/episerver4/default.aspx?id=30
http://www.genteknik.se/
http://www.genteknik.se/


64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård. Allm. hushållsarb. 

641 Matlagning. 642 Måltider, matservering,
restauranger.

Statens livsmedelsverk
Livsmedelsekomomiska institutet
Matplatsen.nu

64,1.... Hälsokost
64,1.... Mat och dryck
Drycker *
Ekologisk *
Guider *
Hälsokost * 
Konsulter *
Livsmedelsföretag *
Matlagning *
Restauranger*
Restaurang-, bar- och caféguider *

Mölndals länkkatalog:
 -- Mat, dryck, hälsa 
Qca Mat och dryck 

Länkskafferiet
Människan
delar om
Mat och dryck
Sport och fritid
delar om
Mat och dryck

http://wimnell.com/omr64.html
http://wimnell.com/omr64.html
http://wimnell.com/omr641-642.html
http://wimnell.com/omr641-642.html
http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr644.html
http://wimnell.com/omr644.html
http://wimnell.com/omr645.html
http://wimnell.com/omr645.html
http://wimnell.com/omr646.html
http://wimnell.com/omr646.html
http://wimnell.com/omr647.html
http://wimnell.com/omr647.html
http://wimnell.com/omr648.html
http://wimnell.com/omr648.html
http://wimnell.com/omr649.html
http://wimnell.com/omr649.html
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/health_food
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/health_food
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/beverages
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/beverages
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/natural,_organic
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/natural,_organic
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/guides
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/guides
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/health_food
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/health_food
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/food/consultants
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/food/consultants
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/food
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/food
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/cooking
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/cooking
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/restaurants
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/restaurants
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/guides
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/food_and_drink/guides
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqca.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqca.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqca.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqca.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9_4.html


643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

64,3.... Bostäder och boende
Fastigheter *
Studentbostäder *
Bostadsföretag*
Bostadsrättsföreningar *
Fastighetsmäklare *
Företag *
Hyresgästföreningar *
Villaägareföreningar *

Mölndals länkkatalog: 
Hotell och turism 
Qm Hotell och turism

644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.

Statens Energimyndighet, STEM
Statens oljelager SOL
VA-nämnd, Statens
Vattenfall AB
Statens råd för kärnavfallsfrågor
Elsäkerhetsverket
Statens kärnkraftinspektion SKI
Kärnavfallsfondens styrelse
Oljekrisnämnden
Svensk Energi
Svenska Fjärrvärmeföreningen
Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen VAV
Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige, DESS
Svenska kraftnät, Affärsverket
Svenskt Vatten AB 
Svenska Elektriska Kommissionen, SEK

Mölndals länkkatalog:
Energiförsörjning

Länkskafferiet
Miljö och naturskydd
delar om
Avfallshantering och återvinning
Energi
Föroreningar
Miljöekonomi
Miljöfrågor
Naturskydd
Vatten
Teknik delar om Avfallsteknik och återvinning

http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate/housing/student_accommodation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate/housing/student_accommodation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate/housing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate/housing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/tenant-owners'_societies
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/tenant-owners'_societies
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/accomodation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/accomodation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/tenants'_associations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/tenants'_associations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/homeowners_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/homeowners_organizations
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqm.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqm.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqm.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqm.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xp08.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xp08.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_29.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_29.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_7.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_8.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_0.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_0_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_7_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_29.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_29.html


Myndigheter under departementen i maj 2008.

Näringsdepartementet

Statens energimyndighet

Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att 
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver 
forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi 
samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. 
Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av 
elcertifikatsystemet, utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen 
samt utövar tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00

Miljödepartementet.

Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för 
att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat 
radioaktivt avfall.

Statens kärnkraftinspektion, SKI

Statens kärnkraftinspektion, SKI, kontrollerar att de som har tillstånd 
till kärnteknisk verksamhet uppfyller de krav som ställs: på säkerhet 
vid drift av anläggningarna, på kontrollen av kärnämnen samt på 
hantering och slutförvaring av kärnkraftens avfall. SKI ska också 

verka för att säkerhetsarbetet utvecklas.

Statens strålskyddsinstitut, SSI

Statens strålskyddsinstitut, SSI, har i uppdrag att skydda människor, 
djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en säker 
strålmiljö genom att ge ut föreskrifter och kontrollera att de efterlevs, 
forska om strålning samt öka kunskapen om strålning och strålskydd 
genom information och utbildning.

Statens va-nämnd

Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen om allmänna 
värmesystem.

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.karnavfallsfonden.se/
http://www.karnavfallsfonden.se/
http://www.ski.se/
http://www.ski.se/
http://www.ssi.se/
http://www.ssi.se/
http://www.va-namnden.se/default.asp
http://www.va-namnden.se/default.asp


645 Användning av inventarier o d.

64,5.... DATORER

Mölndals länkkatalog: 
-- Hemmets vård 

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

64,6.... Skönhetsvård 

Mölndals länkkatalog:
-- Kläder och sömnad 
-- Personlig hygien, skönhetsvård 
Qcc Kläder och sömnad

http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm#Qcb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm#Qcb
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/beauty_care
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/beauty_care
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqcc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqcc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm#Qcd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm#Qcd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqcc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqcc.htm


647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
mm.

Akademiska Hus AB
Statens fastighetsverk SFV
Fastighetsmäklarnämnden
Hyresgästernas riksförbund
Bostadsdelegationen
Fideikommissnämnden
Förvaltningsaktiebolaget Stattum
Harpsundsnämnden
Kasernen Fastighets AB
Tjänstebostadsnämnd, Statens
Hyresnämnden
Stängselnämnden
Sveriges konsumentråd
Specialfastigheter Sverige AB
Venantius AB
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Fideikommissnämnden
Fonden för fukt- och mögelskador (Småhusskadenämnden)
Konsument Europa
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas elrådgivningsbyrå
Konsumenternas försäkringsbyrå
Våga handla! (Kampanj)

64,7.... Konsumentinformation
Fastigheter *
Studentbostäder *

Bostadsföretag*
Bostadsrättsföreningar *
Fastighetsmäklare *
Företag *
Hyresgästföreningar *
Villaägareföreningar *

Mölndals länkkatalog:
Hem och hushåll, Konsumentfrågor  
-- Privatekonomi 
Qc Hem och hushåll, Konsumentfrågor 

Länkskafferiet
Samhälle och ekonomi
delar om
Konsumentfrågor

http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/advice_and_information/consumer_guidance
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/advice_and_information/consumer_guidance
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate/housing/student_accommodation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate/housing/student_accommodation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate/housing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate/housing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/tenant-owners'_societies
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/tenant-owners'_societies
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/real_estate
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/accomodation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/accomodation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/tenants'_associations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/tenants'_associations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/homeowners_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/housing_and_living/homeowners_organizations
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm#Qci
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm#Qci
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6_2.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_6_2.html


Myndigheter under departementen i maj 2008.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn 08-555 017 00

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad
Tfn 0771 - 42 33 00

Marknadsdomstolen

Box 2217, 103 15 Stockholm
Tfn 08-412 10 30

SIS Miljömärkning

Miljömärkningen, 118 80 Stockholm
Tfn 08-55 55 24 00

Fastighetsmäklarnämnden

Box 17174, 104 62 Stockholm
Tfn 08-555 524 60

Finansdepartementet.

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens 
egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och 
kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges 
mark. De äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta 
det på bästa sätt. 

Statens bostadsomvandling AB

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett aktiebolag med uppgift att 
omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet. 

Statsrådsberedningen.

Harpsundsnämnden

Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31, Mellösa
Tfn: 0157-600 03
Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com 

Miljödepartementet.

Småhusskadenämnden

Fonden för fukt- och mögelskador (Småhusskadenämnden) lämnar 
bidrag till kostnaderna för att åtgärda fukt- och mögelskador i småhus.

http://www.arn.se/
http://www.arn.se/
http://www.konsumentverket.se/
http://www.konsumentverket.se/
http://www.marknadsdomstolen.se/
http://www.marknadsdomstolen.se/
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/
http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/
http://www.sfv.se/cms/index.html
http://www.sfv.se/cms/index.html
http://www.sbo.se/se/
http://www.sbo.se/se/
http://www.sverige.se/sverige/templates/InformationCard____5614.aspx
http://www.sverige.se/sverige/templates/InformationCard____5614.aspx
mailto:per.rudengren@telia.com
mailto:per.rudengren@telia.com
http://www.smahusskadenamnden.se/
http://www.smahusskadenamnden.se/


648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.

Mölndals länkkatalog: 
-- Hemmets vård 

649 Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt
hushållsarbete.
64,9.... Barnomsorg

Nöjen och fritid/Barn *
Om att vänta, få och ha barn. Uppfostran, psykologi osv.
Barn och graviditet * 
Barnmusik  *
Samhälle  *

Socialvård *:
Barnhem, ungdomshem, familjehem etc.
Dagcentraler *
Baggium AB - Tjänsteföretag som producerar samhällsnyttiga tjänster 
inom områdena vård, behandling och utbildning. 
Faktum - Ett friluftsmagasin. Göteborgs gatutidning som säljs av 
hemlösa. Ett månadsmagasin om hemlöshet, sociala frågor och kultur 
ur ett gatuperspektiv. Utkommer med elva nummer om året. 
Familjehemsstiftelsen i Skaraborg - Konsulentstödd familjehemsvård 
med syfte att bedriva familjehemsvård, utan vinstsyfte, i teamarbete. 
Familjerådslag - Mats Lindström, samordnare i Söderhamn berättar 
om familjerådslag, en bra modell när barn far illa. - Familjevårdens 
Centralorganisation - En ideel organisation för foster-/familjehem, 
stöd-/kontaktfamiljer och jourhem. 
FoU i Väst/GR - Forskning och utveckling inom välfärdsområdet: 
socialtjänst, hälso- och sjukvård samt vård och omsorg om äldre och 
funktionshindrade. 
Herrgården i Andersfors AB - Behandlingshem för pojkar med 
psykosociala problematiker 

http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm#Qcb
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xqc.htm#Qcb
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/child_care
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/child_care
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment
http://katalogen.kthnoc.se/kat/health_and_medical_service/advice_and_information/children_and_pregnancy
http://katalogen.kthnoc.se/kat/health_and_medical_service/advice_and_information/children_and_pregnancy
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/music/music_styles/children's_music
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/music/music_styles/children's_music
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/family/children
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/family/children
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/social_care/day-centers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/social_care/day-centers
http://www.baggium.se/
http://www.baggium.se/
http://www.faktum.nu/
http://www.faktum.nu/
http://www.familjehemsstiftelsen.com/
http://www.familjehemsstiftelsen.com/
http://hem.passagen.se/premixa/
http://hem.passagen.se/premixa/
http://www.faco.nu/
http://www.faco.nu/
http://www.faco.nu/
http://www.faco.nu/
http://www.fouivast.com/
http://www.fouivast.com/
http://www.lange.nu/
http://www.lange.nu/


Klangbergets Barn och Ungdomshem - HVB-hem för barn och 
ungdom med sociala och psykiska problem. 
Mellansteget - arbetsrehabilitering , psykiatri - Arbetsrehabilitering i 
Göteborgs kommun. Erbjuder regelbunden verksamhet till personer 
som varit borta från arbetslivet en längre tid eller aldrig hunnit etablera 
sig på arbetsmarknaden. 
Psykosoci@lt Forum - Informationstjänst. En mötesplats för alla som 
verkar inom den psykosociala sektorn i landet där tjänster och 
information kan exponeras. 
Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård - Riktlinjer och etiska 
regler. 
Skrubba Gård - Bedriver arbetsträning under flexibla former med god 
struktur och kvalitet i en naturskön miljö. 
Sociala Nätet - Din väg till nyheter, debatt och kunskap om socialt 
arbete och socialpolitik på Internet.
Statens institutionsstyrelse - SiS finns till för de ungdomar och vuxna 
missbrukare som haft det svårast i livet. SiS bedriver vård på LVM-
hem och särskilda ungdomshem, ofta utan klientens samtycke. 
Verdandi Dalarnas län - Socialpolitisk organisation som arbetar med 
praktisk social kontaktverksamhet, opinionsbildning, samlar 
människor i kamp för bättre levnadsvillkor, rättvisa och jämlikhet. 
Vårdförbundet Sörmland - Vård och behandling, familjehemsvård, 
familjerådgivning, upphandling av vård för kommunernas räkning. 

65 Administration, distribution, kommunikation,
organisation o d.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d. 
SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
SW   . 653 Handelsverksamheter. 
SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. 
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad. 
SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 
SW   66/68 Tillverkning av varor. 
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

http://www.torget.se/users/s/sylvia/
http://www.torget.se/users/s/sylvia/
http://www10.goteborg.se/hogsboskolor/mellansteget/index.html
http://www10.goteborg.se/hogsboskolor/mellansteget/index.html
http://www.sposit.se/
http://www.sposit.se/
http://www.rff.se/
http://www.rff.se/
http://www.skrubbagard.se/
http://www.skrubbagard.se/
http://www.socialanatet.com/
http://www.socialanatet.com/
http://www.stat-inst.se/
http://www.stat-inst.se/
http://www.verdandidalarna.se/
http://www.verdandidalarna.se/
http://www.sormland.se/vardforbund/
http://www.sormland.se/vardforbund/
http://wimnell.com/omr65.html
http://wimnell.com/omr65.html
http://wimnell.com/omr651.html
http://wimnell.com/omr651.html
http://wimnell.com/omr6520-6524.html
http://wimnell.com/omr6520-6524.html
http://wimnell.com/omr6525-6529.html
http://wimnell.com/omr6525-6529.html
http://wimnell.com/omr653.html
http://wimnell.com/omr653.html
http://wimnell.com/omr654.html
http://wimnell.com/omr654.html
http://wimnell.com/omr655.html
http://wimnell.com/omr655.html
http://wimnell.com/omr656.html
http://wimnell.com/omr656.html
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr658.html
http://wimnell.com/omr658.html
http://wimnell.com/omr659.html
http://wimnell.com/omr659.html
http://wimnell.com/omr66-68.html
http://wimnell.com/omr66-68.html
http://wimnell.com/omr69.html
http://wimnell.com/omr69.html


651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
Datainspektionen DI
IT-kommissionen (även 654)
Person- och adressregisternämnd, Statens SPAR-nämnden
Registernämnden

65,1.... DATORER
65,1.... Artificiell intelligens (AI)
65,1.... BBS
65,1.... Dataföretag
65,1.... Datortidningar
65,1.... Datorvetenskap
65,1.... Digitalisering
65,1.... Evenemang
65,1.... Föreningar
65,1.... Grafik
65,1.... Internet
65,1.... Litteratur
65,1.... Datakommunikation
65,1.... Maskinvara
65,1.... Multimedia
65,1.... Operativsystem
65,1.... Programvaror
65,1.... Säkerhet
65,1.... Typografi
65,1.... Distansarbete
Studentföreningar *

Mölndals länkkatalog:
Datorer och databehandling 
-- Datanät, datakommunikation, internet 
-- Multimedia
Pu Datorer 
Puc Datanät, datakommunikation, internet

Länkskafferiet
Teknik
delar om
Datorer och IT

http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/computers/software/artificial_intelligence_(ai)
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/computers/software/artificial_intelligence_(ai)
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/computers/software/artificial_intelligence_(ai)
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/bbs
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/bbs
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/news/magazines/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/news/magazines/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/computers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/digitizing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/digitizing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/events
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/events
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/user_groups
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/user_groups
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/graphics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/graphics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/internet
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/internet
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/literature
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/literature
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/communication
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/communication
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/hardware
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/hardware
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/multimedia
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/multimedia
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/operative_systems
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/operative_systems
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/software
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/software
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/security
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/security
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/typography
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/typography
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/typography
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/telecommuting
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/telecommuting
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/user_groups/student_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/computers/user_groups/student_organizations
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpu.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpu.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpuc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpuc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpu.htm#Puf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpu.htm#Puf
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpu.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpu.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpuc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpuc.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_4.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_3_4.html


6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.

Offentliga sektorn (Även på 35 )
Riksdagen (Även på 35 )
Sveriges kommuner (Även på 352)
Landsting (Även på 352)
Statliga myndigheter
Myndigheter o d under departementen :
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Justitedepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Kammarkollegiet
Partibidragsnämnden
Riksdagens arvodesnämnd
Statsrådsarvodesnämnden
Statskontoret
Sametinget
Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB
Svenska FN-förbundet
Ansvarsnämnd, Statens
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO
Justitiekanslern JK
Justitieombudsmannen JO
Länsstyrelserna

Offentliga sektorns särskilda nämnd SHA-nämnden
Statens kvalitets- och kompetensråd
Amassader och konsulat
Utvecklingsrådet för statliga sektorn
Kommunförbundet, Svenska
Landstingsförbundet
Hovstaterna, Kungl
Sveriges Kommuner
Sveriges Kommuner och Landsting
24-timmarsmyndigheten
Nämnden för elektronisk förvaltning
Valideringsdelegationen ??
Tillsyns- och föreskriftsrådet ??
Svenska ESF-rådet www.esf.se ???
Län, landsting, regioner
Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län

http://www.esf.se
http://www.esf.se


Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

65,2.... OFFENTLIG FÖRVALTNING
65,2.... Centrala statliga verk och myndigheter
65,2.... Projekt
65,2.... Offentlig förvaltning
65,21.. Kungl. Hovstaterna
65,22.. Kommuner
65,22.. Landsting och regioner
65,23.. Länsstyrelser
65,23.. Utländska beskickningar i Sverige
Kommunala verk *
Kommunalförbund *
Kommunförbund *
Nämnder (Kommuner) *                        

Centrala statliga verk och myndigheter * 
Uppdaterad: Onsdag 16 april 2008 
Verkens och myndigheternas officiella hemsidor.

Allmänna reklamationsnämnden 
Arbetsförmedlingen - Platsbank, sökandebank och feriebank samt 
arbetsmarknadsverkets organisation. 
Arbetsgivarverket  
Arbetsmiljöverket - Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett 
helhetsperspektiv. -
Arkeologi - arkeologiska undersökningar UV Riksantikvarieämbetet  
UV är en rikstäckande arkeologisk institution och sysslar främst med 
arkeologi på uppdragsbasis. Här finner du information om aktuell 
arkeologi på UV, arkeologiska undersökningar, rapporter och tjänster. 
Banverket - Vi har ett helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi 
utvecklar järnvägen för företag, privatpersoner och för miljön.  
Barnombudsmannen - Läs om Barnombudsmannens åtaganden och 
verksamhet. Här finner du remissvar och skrivelser, 
pressmeddelanden, fakta om barnkonventionen, statistik samt 
Barnombudsmannens årsrapporter. 
Bergsstaten - Beslutar om tillstånd för prospektering, 
undersökningstillstånd, och för gruvor, bearbetningskoncessioner. 
Bergsstaten utövar också tillsyn över gruvor i Sverige. 
Bokföringsnämnden 
Bolagsverket - Bolagsverket registrerar bl.a. företag, årsredovisningar 
och företagsinteckningar. Informationen är sökbar i 
Näringslivsregistret. 
Boverket - Central myndighet som arbetar med boende- och 
livsmiljöfrågor. Här kan du få aktuell information om våra projekt, 
ansvarsområden och kontaktpersoner. 
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Brottsförebyggande Rådet - BRÅ arbetar med utveckling, forskning 
och information inom det kriminalpolitiska området och ansvarar för 
Sveriges rättsstatistik. 
Brottsoffermyndigheten - Myndighetens huvudsakliga uppgift är att 
tillvarata brottsoffrens behov, rättigheter och intressen. Detta genom 
att bland annat besluta om brottsskadeersättning och finansiera 
forskning och projekt på brottsofferområdet.  
Centrala Studiestödsnämnden - Aktuell information om studiestöd 
(studiebidrag och studielån), nyheter och kontaktvägar till CSN.
Datainspektionen - Central myndighet som har tillsyn över 
personuppgiftslagen (PuL), kreditupplysningslagen och inkassolagen. 
Domstolsverket 
Ekobrottsmyndigheten - EBM är en åklagarmyndighet med uppgift att 
bekämpa ekonomisk brottslighet, dels operativt på fältet, dels 
strategiskt som en stabsresurs till statsmakterna i samhällets samlade 
kamp mot den ekonomiska brottsligheten.
Ekonomistyrningsverket - ESV utvecklar den ekonomiska styrningen 
för regering, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt 
gör analyser och prognoser av statens ekonomi. 
Energimyndigheten - Arbetar för att ställa om det svenska 
energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system 
genom att leda statens insatser i samverkan med näringsliv, 
energiföretag, kommuner och forskarsamhälle. 
Enheten för miljögiftsforskning, Miljöprovbanken, NRM  
Forskningsenhet med uppdrag att övervaka förekomst av miljögifter i 
svensk natur samt dessas effekter på faunan. Förfogar över en samling 
biologiska prover från den yttre miljön. 
Exportkreditnämnden - EKN erbjuder garantier mot olika risker i 
exportaffärer. Garantin fungerar som en försäkring. Ingen affär är för 
liten att försäkra och vi arbetar med risker i de flesta av världens 
länder. EKN är till för svensk export. För säkra affärer. 

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) - Fastighetsmäklarnämnden (FMN) 
är en statlig myndighet för registrering av och tillsyn över 
fastighetsmäklare.
Finansinspektionen - Finansinspektionen (FI) är en myndighet som 
övervakar företagen på finansmarknaden. Vi bidrar till finanssektorns 
stabilitet och effektivitet, och verkar för ett gott konsumentskydd.  
Fiskeriverket - Fakta om myndigheten Fiskeriverket samt databaser 
över provfisken, både för sjöar, bäckar och åar/älvar.  
FNs informationskontor för de nordiska länderna - Information om FN 
systemet. 
Folkbildningsrådet 
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) - Stödjer 
grundforskning och tillämpad forskning bl.a. inom socialvetenskap, 
socialpolitik, välfärd, familjepolitik, barns och ungdomars situation 
och uppväxtvillkor, liksom forskning om arbetsmiljö, 
arbetsorganisation och arbetsmarknad.  
Fortifikationsverket - Försvarsfastigheter. 
Försvarets materielverk  
Glesbygdsverket - Webbplatsen är till för de som är intresserade av 
gles- och landsbygdsutveckling. Vi har de viktigaste definitionerna av 
begreppen gles- och landsbygd och presenterar dem i form av kartor. 
Prenumerera på nyheter och beställ våra rapporter. 
Granskningsnämnden för radio och TV 
Handikappombudsmannen - Bevakar frågor som angår rättigheter och 
intressen för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har 
också ett ansvar för att informera om FN:s standardregler för att 
tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och 
jämlikhet.
Hållbarhetsrådet - Skapar möten och nätverk, driver omvärldsanalys 
och debatt för en hållbar utveckling i samhället. Vi vänder oss till 
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ledare och nyckelpersoner inom forskning, ideella organisationer, 
kommuner, media, näringsliv, regioner och staten.
Högskoleverket - Central myndighet för frågor som rör universitet och 
högskolor. Verket följer upp, utvärderar och utövar tillsyn över 
högskolornas verksamhet. Högskoleverket skall främja förnyelse och 
stödja utvecklingen av kvalitet och pedagogik. 
Inspektionen för strategiska produkter, ISP - Myndighet för 
exportkontroll av krigsmateriel och strategiska produkter.  
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering - IFAU ska främja, 
stödja och genomföra främst utvärderingsstudier av 
arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av 
arbetsmarknadens funktionssätt.
Institutet för Framtidsstudier - Stiftelse som, i egen regi eller 
tillsammans med andra bedriver framtidsstudier, långsiktig analys och 
därmed sammanhängande verksamhet. Avsikten är att informera om 
framtida möjligheter och hot i samhällsutvecklingen. 
Institutet för Kvalitetsutveckling 
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) - Statlig myndighet med 
ansvar för omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella 
statistiken. 
Integrationsverket - Information om Integrationsverket och dess 
verksamhet, bland annat speciell information riktat till kommuner som 
tar emot flyktingar.
Jordbruksverket - Regeringens expertmyndighet på det 
jordbrukspolitiska området. Har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, 
trädgård och rennäring. 
JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik - Arbetar med forskning, 
utveckling och information inom det teknisk-naturvetenskapliga 
området.
Justitiekanslern - Har tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän.  

Jämställdhetsombudsmannen - JämO övervakar att jämställdhetslagen 
efterlevs. JämO tar emot anmälningar om könsdiskriminering i 
arbetslivet, granskar jämställdhetsplaner, ger råd om aktivt 
jämställdhetsarbete på arbetsplatser.
Kammarkollegiet - K.K. är central förvaltnings- myndighet för bl.a. 
Sveriges indelning, statlig egendom, permutation, fond- och 
förmögenhetsförvaltning, administrativ service, resegaranti, 
riskhantering. 
Kemikalieinspektionen - Kemikalieinspektionen (KemI) är drivkraften 
i arbetet för en giftfri miljö. 
Kommerskollegium - Sveriges expertmyndighet för Europa och EU-
frågor samt övrig utrikeshandel och handelspolitik.  
Konjunkturinstitutet - Tillhandahåller riksdag och regering 
beslutsunderlag för den ekonomiska politiken. Detta görs i form av 
prognoser och analyser av det ekonomiska läget. Hemsidan visar 
institutets senaste prognoser och pressmeddelanden. 
Konkurrensverket - Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens 
i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företagen följer 
konkurrenslagen. Vi har också ansvaret för tillsyn av offentliga 
upphandlingar. 
Konsumentverket - Konsumentverket är den centrala myndigheten för 
konsumentfrågor. Verkets generaldirektör är också 
Konsumentombudsman(KO). 
Kriminalvården - Kriminalvårdens skall bidra till att brottsligheten 
minskar och att människans trygghet i samhället ökar. 
Krisberedskapsmyndigheten - Arbetar med att utveckla 
krisberedskapen i det svenska samhället.Tillsammans med kommuner, 
landsting, myndigheter, näringsliv och organisationerminskar vi 
samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.  
Kustbevakningen - Beskriver Kustbevakningens 
verksamhet;sjöövervakning, miljöräddningstjänst, samordning av de 
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civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, medverkan i 
intl. samarbete ang. gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd 
till sjöss. 
Lantmäteriet - Har till uppgift att verka för en ändamålsenlig 
fastighetsindelning och ansvara för en effektiv försörjning med 
grundläggande landskaps- och fastighetsinformation.
Livsmedelsekonomiska institutet - Institutet är en ekonomisk 
analysmyndighet med verksamhetsfält jordbruk och livsmedel. Enligt 
regeringens instruktion skall institutet utföra kvalificerade ekonomiska 
analyser inom jordbruks- och livsmedelsområdet. 
Livsmedelsverket - Den centrala tillsynsmyndigheten för 
livsmedelsfrågor. Här finns bland annat pressmeddelanden och 
information om användning av genteknik i livsmedelsproduktionen. 
Lotteriinspektionen - Myndighet som ska säkerställa att lotterier, 
kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert 
och tillförlitligt. 
Luftfartsverket - Ankomster/avgångar, tidtabeller, 
flygplatsinformation, flygnyheter, tips inför resan, branschsidor. 
Läkemedelsförmånsnämnden - En myndighet som prissätter och 
beslutar om subvention av läkemedel.  
Läkemedelsverket - Läkemedelsverket är en statlig myndighet vars 
uppgift är att tillgodose att den enskilde och hälso- och sjukvården får 
tillgång till effektiva och säkra läkemedel av hög kvalitet och att dessa 
används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.  
Länsstyrelserna 
Medlingsinstitutet - En ny statlig myndighet med ansvar för medling i 
arbetstvister och med uppdrag att verka för en väl fungerande 
lönebildning.
MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor - Övergripande 
ansvar för adoptioner från andra länder. 

Migrationsverket - Ansvarar för verksamhetsområdena asyl,besök och 
bosättning samt medborgarskap. Migrationsverket ska verka för 
samverkan och samordning mellan berörda myndigheter så att 
verksamheten inom dessa verksamhetsområden är effektiv.  
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning - 
Arbetar med pedagogisk utveckling och breddad rekrytering 
tillsammans med Sveriges universitet och högskolor. 
Myndigheten för skolutveckling - Skall stödja huvudmäns och lokala 
enheters arbete med lokal verksamhetsutveckling i förskola, skola och 
vuxenutbildning. 
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige - ISA - ISA är en 
myndighet under utrikesdepartementet med uppgift att främja 
utländska direktinvesteringar i Sverige. - [Rapportera]
Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL - En statlig myndighet 
med uppgift att stödja och initiera utveckling av flexibelt lärande inom 
kommunal vuxenutbildning och folkbildning. 
Naturvårdsverket - Centrala miljömyndigheten i Sverige. Vårt uppdrag 
är att se till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög 
kvalitet. Vi ska också bidra till att den utvecklas på ett ändamålsenligt 
sätt. 
Nordiska Afrikainstitutet - Har bedrivit sin verksamhet sedan 1962, är 
en självständig myndighet under det svenska utrikesdepartementet. 
Institutet finansieras av de nordiska länderna gemensamt.  
Nutek, Verket för näringslivsutveckling - Stärker näringslivet i hela 
Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och 
fler starka regioner. 
Nämnden för hemslöjdsfrågor - Gör insatser för att främja, öka 
intresset för och kunskapen om hemslöjd. Fördelar statligt stöd och 
initierar projekt samt samordnar hemslöjdskonsulenternas verksamhet. 
Nätuniversitetet - Här hittar du IT-stödd distansutbildning hos Sveriges 
universitet och högskolor. 
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Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) - En statlig 
myndighet dit personer som upplever sig diskriminerade på grund av 
hudfärg, ras, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse kan 
vända sig.
Patent- och registreringsverket (PRV) - Ger skydd och ensamrätt för 
tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta 
ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder 
uppdragstjänster inom alla våra områden. 
Pliktverket - Ansvarar för mönstring, antagningsprövning, inskrivning 
och redovisning av totalförsvarspliktiga. Myndigheten stödjer även 
militära och civila utbildningsanordnare under de totalförsvarspliktigas 
utbildning och tjänstgöring. 
Polarforskningssekretariatet - Polarforskningssekretariatets uppgift är 
att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att 
följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och 
genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis. 
Post- och telestyrelsen - Förvaltningsmyndigheten inom post-, tele- 
och radioområdena. 
Premiepensionsmyndigheten - PPM.
Revisorsnämnden - Statlig myndighet för godkännande och 
auktorisation av revisorer och registrering av revisionsbolag samt 
tillsynen över dem. 
Riksarkivet och landsarkiven - Statens arkiv är det gemensamma 
namnet för Riksarkivet och landsarkiven. Statens arkivs 
huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, 
vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. 
Rikspolisstyrelsen - Information om hur polisen arbetar. Rapporter, 
dokument, blanketter, nyheter och pressmeddelanden samt 
kontaktuppgifter till samtliga polismyndigheter i Sverige.  
Riksrevisionen 

Rikstrafiken - Rikstrafikens uppgift är att ur resenärens perspektiv 
verka för ett samverkande långväga kollektivtrafiksystem av buss, flyg 
och tågtransporter. 
Rymdstyrelsen - Central förvaltningsmyndighet med ansvar för all 
statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i 
Sverige vad gäller rymdforskning, fjärranalys och industriutveckling.  
Räddningsverket - Statlig myndighet som verkar för ett säkrare 
samhälle. Verket genomför utbildningar inom skydd mot olyckor, risk 
och säkerhet. Internationellt har vi en hög beredskap för humanitära 
insatser. 
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete är Sveriges 
myndighet för bilateralt internationellt utvecklingssamarbete, samt 
merparten av samarbetet med Central- och Östeuropa. Sida stödjer 
insatser i nära 120 länder. 
Sjöfartsverket - Svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. 
Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn 
tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen. 
Skatteverket - Det mesta för de flesta inom skatt, folkbokföring och 
bouppteckning samt indrivning. Skatteverket är en myndighet med 
hela landet som verksamhetsområde. Skatteverket är tills vidare 
chefsmyndighet för kronofogdemyndigheterna. 
Skogsstyrelsen - Myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för 
att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt 
god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras.  
Skolverket - Nationell myndighet för barnomsorg, skola och 
vuxenutbildning. Vår uppgift är att ha samlad kunskap om hur 
barnomsorg, skola och vuxenutbildning ser ut och fungerar samt föra 
ut kunskapen. Vi ska bidra till att de nationella målen för barnomsorg, 
skola och vuxenutbildning förverkligas.
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SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - Har en 
unik och samlad kompetens inom meteorologi, hydrologi och 
oceanografi. 
Smittskyddsinstitutet - En statlig myndighet med uppgift att förebygga 
och bekämpa infektionssjukdomar. 
Småhusskadenämnden - Lämnar bidrag till åtgärder i fukt- och 
mögelskadade småhus. 
Socialstyrelsen - Socialstyrelsen är statens centrala expert- och 
tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, 
hälsoskydd och smittskydd.
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd - Sisus främjar 
möjligheterna till utbildning för unga och vuxna med funktionshinder. 
Sisus ska förbättra studiemöjligheterna för unga och vuxna med 
funktionshinder.  
Specialpedagogiska institutet - En rikstäckande myndighet med ansvar 
för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionshinder. 
Språkrådet - Följer svenskans utveckling i tal och skrift. Ger ut 
ordböcker, skrivhandledningar och andra skrifter i språkliga frågor 
samt tidskriften Språkvård. Ger råd i språkfrågor åt myndigheter, 
företag och enskilda. 
Statens biografbyrå
Statens bostadskreditnämnd - Lämnar statliga kreditgarantier för 
finansiering av bostadsbyggande.
Statens fastighetsverk 
Statens folkhälsoinstitut - Är ett nationellt kunskapscentrum för 
metoder och strategier inom folkhälsoområdet. Följer upp och 
samordnar uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken. 
Bedriver tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.  
Statens geotekniska institut 

Statens haverikommission, SHK - Tllkom år 1978. SHK arbetar med 
utredning av flyg-, sjö-, järnvägs-, gruv-, dyk-, trafik-, kem-, 
kärnkrafts-, medicintekniska- olyckor samt tillbud. Webbplatsen 
innehåller även rapporter i PDF-format. 
Statens institut för kommunikationsanalys - SIKA gör utredningar åt 
regeringen, utvecklar prognos- och planeringsmetoder för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen och är ansvarig myndighet för 
Sveriges officiella statistik (SOS) inom transport- och 
kommunikationsområdet. 
Statens institutionsstyrelse - SiS finns till för de ungdomar och vuxna 
missbrukare som haft det svårast i livet. SiS bedriver vård på LVM-
hem och särskilda ungdomshem, ofta utan klientens samtycke. 
Statens konstråd - Har till uppgift att förse de byggnader som 
innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. -
Statens kulturråd - Den myndighet som har ansvar för att förverkliga 
den statliga kulturpolitik som beslutas av regering och riksdag. 
Statens kärnkraftinspektion - Kontrollerar och övervakar säkerheten i 
svensk kärnkraft och övrig kärnteknisk verksamhet, inklusive 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. -
Statens medicinsk-etiska råd - SMER - Ett parlamentariskt sammansatt 
rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa 
medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. -
Statens pensionsverk - Statens pensionsverk (SPV) är en av Sveriges 
största leverantörer av pensionstjänster. 
Statens strålskyddsinstitut - En tillsynsmyndighet med uppgift att 
skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI 
arbetar för en god avvägning mellan risk och nytta.
Statens Veterinärmedicinska Anstalt - SVA arbetar för en god djurhälsa 
genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma 
sjukdomar hos djur. 
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Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI - VTI, Statens väg-
och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt 
framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 
190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i 
Sverige. 
Statistiska centralbyrån - SCB:s arbetuppgift är officiell, objektiv, 
aktuell, och tillförlitlig statistik som underlag för beslut i 
samhällsdebatt och i forskning. 
Statskontoret - Stabsmyndighet till regeringen. Statskontoret 
analyserar, granskar och utvärderar offentlig förvaltning genom vårt 
uppdrag att bistå regeringen med underlag för att säkerställa en 
effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. 
Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF - SPF leder och samordnar 
samhällets psykologiska försvar eller informationsberedskap som det 
också kallas. SPF har även ett uppdrag att sprida kunskap om 
säkerhetspolitik, totalförsvar och civilt motstånd. 
Swedac - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, en statlig 
myndighet i Sverige som sorterar under Utrikesdepartementet och har 
både en myndighetsutövande roll och en rent uppdragsbaserad 
verksamhet. 
Svenska ambassaden i Madrid 
Svenska ambassader och konsulat - Lista med länkar till ambassader 
och konsulat i utlandet. 
Svenska Kraftnät - Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft, som 
omfattar landets 400 kV och 220 kV ledningar med stationer, 
utlandsförbindelser m.m. Vi har även systemansvaret för el och 
naturgas i Sverige.  
Svenska unescorådet - Kontaktorgan mellan FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (Unesco) och 
Sverige. Vi ger regeringen råd kring Unescos verksamhet och 
informerar i Sverige om Unesco. 

Sveriges ambassad i Kairo 
Sveriges ambassad, Köpenhamn - Information om Sverige, 
visumregler, passansökningar, länkar m.m. 
Sveriges Geologiska Undersökning - SGU är central 
förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet 
och mineralhantering.
Sveriges riksbank 
Säkerhetspolisen - Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot 
rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala 
statsledningen.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket - Statlig myndighet och nationell 
lånecentral för talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker till 
läshandikappade. Talbokslåntagaren lånar talböcker på sitt lokala 
bibliotek. 
Tillsyns- och föreskriftsrådet - Ett samråds- och samverkansorgan för 
myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt 
miljöbalken. 
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI - En myndighet under 
försvarsdepartementet med uppdrag att bedriva forskning och 
utredningsarbete för totalförsvaret. Är resultatet av sammanslagningen 
av Försvarets forskningsanstalt, FOA, och Flygtekniska 
försöksanstalten, FFA. 
Tullverket - Nyheter, information, bestämmelser, utbildningar mm  
Ungdomsstyrelsen - Statlig myndighet som verkar för att unga ska 
kunna leva ett självständigt liv, ha verkligt inflytande och ses som en 
resurs i samhället. 
Valmyndigheten - Den statliga myndighet som på central nivå planerar 
och samordnar val i Sverige. 
Vattenmyndigheterna - Samordnar arbetet med EG:s ramdirektiv för 
vatten. I Sverige finns fem vattendistrikten som fastställer 
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miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för att nå 
en ökad kvalitet på vatten i respektive distrikt. 
Verket för innovationssystem, Vinnova - En statlig myndighet vars 
uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva 
innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning.  
Vetenskapsrådet - Myndighet under Utbildningsdepartementet med 
nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och 
forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande 
forskningsnation. 
VHS - Verket för högskoleservice - Arbetar med samordnad antagning 
av studenter samt med upphandlingsfrågor. 
Vägverket 
Yrkesvägledning , studier och arbetstagare inom låglöneyrken  
Yrkesvägledning och rådgivning går bland annat ut på att ge 
information, råd och vägledning om möjliga utbildningsvägar. 
Åklagarmyndigheten - I Åklagarmyndigheten arbetar 1 100 personer. 
Det finns 43 åklagarkammare ute i landet. Riksåklagaren är högste 
chef för åklagarväsendet och den ende åklagare som får föra talan i 
Högsta domstolen. 
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) - Har till uppgift att 
pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut. 

Kommuner *:
Sveriges samtliga kommuners officiella hemsidor. (16 april 2008)
         
Ale kommun - Kommunala verksamheter och service, politisk 
organisation, kommunikationer, kommunens näringslivsbolag, 
kulturella evenemang, sammanträden, fritid och föreningsliv.  
Alingsås kommun - Information om kommunens förvaltningar och 
bolag, den politiska organisationen, kultur, utbildning, fritid, miljö, 
turism, kommunikationer samt fakta om kommunen. 
Alvesta kommun - Kommunala nämnder och styrelser, kultur, fritid, 
utbildning, social service, bibliotek, turistinformation och 
föreningsregister. 
Aneby kommun - Aneby har ungefär 6700 invånare, varav drygt 3000 
bor i tätorten. Trots att vi är en liten kommun finns det många företag 
och över 100 föreningar. Här finns närhet till naturen och möjligheter 
att bo och verka i en miljö som står för livskvalitet. 
Arboga kommun 
Arjeplogs kommun 
Arvidsjaurs kommun 
Arvika kommun - Information om turism, näringsliv, kommunal 
verksamhet, evenemang med mera. 
Askersunds kommun - Välkommen till Askersund kommun 
skärgårdsidyllen mellan Vättern och Tiveden. Information till 
invånare, besökare, inflyttare och företagare. 
Avesta kommun - Avesta stad, Krylbo köping och de tre 
landskommunerna Grytnäs, Folkärna och By sammanfördes 1967 till 
en storkommun. 
Bengtsfors kommun - Medborgarinformation, näringlivsinformation, 
turism, evenemang m.m. 
Bergs kommun 
Bjurholms kommun 
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Bjuvs kommun - Beläget centralt i nordvästra Skåne. Består av Bjuv, 
Billesholm och Ekeby och har 14.200 invånare. Kolet var grunden till 
den gruv- och lerindustri som sedan byggdes upp i slutet av 1800-talet. 
Kommunvapnet är ett gruvschakt upplyst av ett gruvbloss. 
Bodens kommun - Bodens Kommun, Bodens garnison, Bodens 
Turism, och en massa annat om Boden 
Bollebygds kommun - Information till invånare och turister. 
Bollnäs kommun - Information om vår kommun.
Borgholms kommun - Med information om kommunen samt turist- 
och näringslivsinformation. 
Borlänge kommun - Borlänge kommuns informationsresurs. 
Borås Stad - Information om kommunens förvaltningar och bolag, den 
politiska organisationen, omsorg, kultur, utbildning, fritid, miljö, 
turism, kommunikationer samt fakta om Borås. 
Botkyrka kommun 
Boxholms kommun - Boxholm som en del av sagolika 
Sommenbygden informerar om aktiviteter och service för besökare 
och boende. 
Bromölla kommun - Samhällsinformation till invånare, företagare och 
turister. Informationsbas för kommunens förvaltningar. Extern 
information via statliga och regionala baser. 
Bräcke kommun - Här hittar Du allt från utflyktsmål till kommunens 
resultatbudget. 
Burlövs kommun
Båstad kommun
Dals-Eds kommun 
Danderyds Kommun - Kommunens officiella webb-tjänst. Danderyd 
består av Enebyberg, Danderyd, Stocksund och Djursholm.  
Degerfors Kommun 
Dorotea kommun
Eda kommun -

Ekerö kommun - Rik på minnen och möjligheter. 
Eksjö kommun - Ligger på Småländska höglandet och har 18.000 
invånare och är känt som trähusstad med militära traditioner.  
Emmaboda kommun - Beläget mitt i Glasriket och Vilhelm Mobergs 
utvandrarbygd, är en modern industrikommun med mycket 
kulturhistoria. Orten Emmaboda skapades som en järnvägsknut 
emellan Kalmar, Växjö och Karlskrona. 
Enköpings kommun 
Eskilstuna Kommun - Information och tjänster kring bygga & bo, 
utbildning & arbete, turism, kultur & fritid, vård & omsorg och 
näringsliv. 
Eslövs kommun - Information om kultur, turism, näringsliv och 
aktuella händelser.
Essunga kommun - Information om kommunal service, näringsliv, 
turism och statistik. 
Fagersta Kommun - Här finner du information angående kommunen, 
evenemang, turism och näringsliv. 
Falkenbergs kommun - Information om allt som berör kommunen. - 
Falköpings kommun 
Falu kommun - Administrativt och kulturellt centrum i Dalarna. 
Residensstad. Kommunal service, politisk ledning samt turism, 
näringsliv, Agenda 21, Lugnet-anläggningarna och evenemang. 
Nyttiga Falu-länkar. 
Finspångs Kommun - Information om verksamhet, kultur, turism, 
näringsliv och andra aktiviteter.
Flens Kommun - Kommun mitt i Sörmland. 
Forshaga kommun - Ligger i Värmland, cirka tjugo kilometer norr om 
Karlstad, intill Klarälven. 
Färgelanda kommun 
Gagnefs kommun - Mötesplats i Dalarna. Information om turist- och 
friluftsaktiviteter. Presentation av kommunens näringslivsmöjligheter 
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samt hur man kommer i kontakt med företrädare för kommunen. 
Länkar till företag i kommunen.
Gislaveds kommun - Gislaved kommun i Jönköpings län, Småland. 
Gnesta kommun - Gnesta är en ung kommun i hjärtat av den 
sörmländska kulturbygden. Vintertid bor här drygt 10.000 personer. 
Gnesta kommun är en utpräglad småföretagarort med över 800 
registrerade företag. 
Gnosjö kommun  
Gotlands kommun - Information om kommunal verksamhet och 
protokoll. Gotlandsinformation - basfakta om ön, turistinformation 
samt fakta om evenemang som kommunen stödjer. Regionalutveckling 
och utvecklingsprojekt samt ekokommunen presenteras. ]
Grums kommun - En kommun vid Vänerns strand, cirka 20 minuters 
bilväg från Karlstad. Bland orterna finns Borgvik, Värmskog och 
Liljedal. Här hittar du information om politisk organisation, 
förvaltningar, turism, kultur, fritid och näringsliv. 
Grästorps kommun 
Gullspångs kommun - Information om kommunens förvaltningar och 
bolag, den politiska organisationen, kultur, utbildning, fritid, miljö, 
turism, kommunikationer samt fakta om kommunen.
Gällivare kommun 
Gävle kommun - Information av samhällsservice, politik, turism mm. 
Göteborgs stad 
Götene Kommun - Kommunal information. 
Habo kommun 
Hagfors kommun 
Hallsbergs kommun - Näringslivsenheten. 
Hallstahammars kommun 
Halmstads kommun - Information om Halmstads kommun.  
Hammarö Kommun - Skärgårdskommunen i Värmland. Enda 
grannkommunen är Karlstad som ligger norr om oss. 

Haninge kommun 
Haparanda Kommun - Information om Haparanda Kommun.  
Heby kommun 
Hedemora kommun - Dalarnas äldsta stad. 
Helsingborgs stad - Allt om staden och dess omgivningar med stadens 
officiella information. Kommun-, näringslivs-, och turistinformation. 
Helsingborg, Sundets Pärla, en av landets populäraste städer, både 
inom turism och näringsliv. 
Herrljunga kommun 
Hjo kommun 
Hofors kommun
Huddinge kommun - Här hittar du information om Huddinge, den 
kommunala förvaltningen och dess verksamheter samt handlingar från 
flertalet nämnder. Här finns dessutom näringslivsinformation och 
föreningsinformation.
Hudiksvalls kommun - Fakta. Förvaltningar. Miljö. Turism. Kultur och 
fritid. 
Hultsfreds kommun - Officiell hemsida för Hultsfreds kommun, info 
om kommunen, kommunikationer, turism m.m.
Hylte kommun 
Håbo kommun 
Hällefors kommun - Hällefors, hjärtat av Bergslagen. 
Härjedalens kommun - Information om kommun, skola, företag och 
turism inom vår kommun. 
Härnösands kommun - Porten till Höga Kusten.
Härryda kommun
Hässleholms kommun 
Höganäs kommun 
Högsby kommun 
Hörby kommun - Kommunens officiella hemsida. 
Höörs kommun - Välkommen till Skånes mitt. 
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Jokkmokks kommun 
Järfälla kommun - Information om kommunala verksamheter, 
evenemang, m.m
Jönköpings kommun - Information om kommunal verksamhet, 
näringsliv, utbildning, kultur och fritid, turism, aktuella projekt, 
allmänna fakta m.m. 
Kalix kommun - Kommunen med sin unika Kalixlöjrom och den 
fantastiska Kalixälven. 
Kalmar kommun - Information om turism, företag, utbildning, 
kommunen, Agenda 21 och medborgarservice m.m. inom 
Kalmarregionen. 
Karlsborgs kommun 
Karlshamns kommun 
Karlskoga kommun - Officiell hemsida. Kommunal information, 
turistguide, företag, föreningar mm.
Karlskrona kommun - Du får information om turism, näringsliv, 
utbildning och kommunal service m.m. 
Karlstads kommun - Information om Karlstads kommun, beslut i 
kommunstyrelse och fullmäktige, ekonomi, evenemang, historia, 
skolor, barnomsorg, kultur och bibliotek m m. 
Katrineholms kommun - Kommun- och turistinformation.
Kils kommun - Information om Kils kommun, näringslivet, barn och 
utbildning, boende, biblioteket, kultur och fritid, turism m.m. 
Kinda kommun 
Kiruna kommun - Besök Sveriges nordligaste kommun. Antingen på 
nätet eller i verkligheten.
Klippans kommun - Information om Klippans kommun, skolor, 
föreningar och näringsliv. 
Knivsta kommun ]
Kramfors kommun - Information om kommunen och Höga Kusten.  

Kristianstads kommun - Information om kommunens förvaltningar och 
bolag, kultur, utbildning, miljö, turism, kommunikationer m.m. -
Kristinehamns Kommun - Där det mesta angående Kristinehamn 
publiceras.
Krokoms Kommun 
Kumla kommun 
Kungsbacka kommun 
Kungsörs Kommun - Historia, turistmål, kommuninformation och 
kultur. 
Kungälvs kommun 
Kävlinge kommun - Officiell hemsida med information om 
kommunen, turism, kultur, näringsliv m.m. 
Köpings kommun - Här finns information om sevärdheter, turism, 
näringsliv kommunal verksamhet m.m. 
Laholms kommun 
Landskrona kommun - Information om kommunen och dess 
omgivning, samhälls-. kommun-, turist-, och företagsinformation  
Laxå kommun - Information om turism, näringsliv, utbildning och 
övrig service.
Lekebergs kommun 
Leksands kommun - Utbildning,barnomsorg, turism, kultur, 
föreningsregister, näringsliv, bostäder och miljöarbete. Information om 
hur man kommer i kontakt med företrädare för kommunen.  
Lerums kommun. - Driver en informationstjänst som i första hand 
riktar sig till medborgare i kommunen. Vår ambition är att täcka de 
flesta områden som lämpar sig för webb-baserad information och 
tjänster till kommunens innevånare. 
Lessebo kommun 
Lidingö stad - Kommunal information för Lidingöbor och andra 
intresserade. 
Lidköpings kommun - Kommunal information. 
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Lilla Edets kommun
Lindesbergs kommun - Information om kommunal verksamhet, 
näringsliv, utbildning, kultur och fritid, turism, aktuella projekt, 
allmänna fakta m.m.
Linköpings kommun - Information om Linköping.
Ljungby kommun - Information om Ljungby kommun och dess 
historia, näringsliv, turism i Småland och annan regional info. -
Ljusdals Kommun 
Ljusnarsbergs Kommun 
Lomma kommun 
Ludvika kommun - Information om Ludvika i södra Dalarna för 
näringsliv, turister och ortsbor. 
Luleå kommun 
Lunds kommun 
Lycksele kommun 
Lysekils Kommun 
Malmö stad -
Malungs Kommun - Välkommen till Malung-Sälen, Sveriges skid- och 
skinnmetropol. 
Malå kommun 
Mariestads kommun - Vänerns pärla - här kan du bo och jobba sjönära. 
Markaryds kommun - Information om kommunen, såsom 
kommuninfo, evenemang, e-postadresser, företag m.m. 
Marks kommun - En medelstor kommun i sydvästra Sverige. 
Kommunen är ett paradis för turister och friluftsmänniskor. 
Näringslivet är profilerat mot textil och inredning. Under många år har 
kommunen bedrivit ett framgångsrikt miljöarbete.
Melleruds kommun 
Mjölby kommun - Information Mjölby kommun som t.ex. turism, 
näringsliv, kommunal verksamhet, evenemangskalender m.m
Mora kommun 

Motala kommun - Information om kommunen, utbildning, omsorg, 
turism, kultur, föreningsliv, näringsliv, bostäder och miljöarbete i 
Motala. 
Mullsjö kommun - Presentation av kommunen, dess näringsliv och 
turistutbud.
Munkedals Kommun - Kommun centralt belägen i södra Bohuslän.
Munkfors kommun - Här finns information om Munkfors kommun.
Mölndals stad 
Mönsterås kommun 
Mörbylånga kommun - Information om vad vi på södra Öland kan 
erbjuda i form av service och allmänt utbud. 
Nacka kommun - Information om Nacka kommun och aktiviteter i 
kommunen. 
Nora kommun - Presenterar sina möjligheter och resurser för 
innevånare och gäster. De kommunala förvaltningarna och Turistbyrån 
beskriver sin verksamhet. Näringslivet. Utvecklingscentrum Hjernet. 
Datorteket. Noras vänorter.
Norbergs kommun - Med information om allt i kommunen. 
Evenemangskalender, länkar till företag i kommunen m.m. - 
Nordanstigs kommun - I Hälsingland, mitt i Sverige, mitt i Norden.
Nordmalings kommun - Information om kommunen.  
Norrköpings kommun - Presentation av kommunen och dess service. 
Fakta om utbildning, arbete och bostad. Information om kultur, fritid 
och miljöfrågor samt om turism och näringsliv i Norrköping. 
Norrtälje kommun 
Norsjö kommun 
Nybro kommun - Information om kommun, näringsliv, turism, 
utbildning, bibliotek, kultur och fritid m m inom Nybro kommun. 
Nykvarns kommun 
Nyköpings kommun - Här finner du information om kommunen, 
näringslivet, turistinformation, evenemang mm. 

http://www.lillaedet.se/
http://www.lillaedet.se/
http://www.lindesberg.se/
http://www.lindesberg.se/
http://www.linkoping.se/
http://www.linkoping.se/
http://www.ljungby.se/
http://www.ljungby.se/
http://www.ljusdal.se/
http://www.ljusdal.se/
http://www.ljusnarsberg.se/
http://www.ljusnarsberg.se/
http://www.lomma.se/
http://www.lomma.se/
http://www.ludvika.se/
http://www.ludvika.se/
http://www.lulea.se/
http://www.lulea.se/
http://www.lund.se/
http://www.lund.se/
http://www.lycksele.se/
http://www.lycksele.se/
http://www.lysekil.se/
http://www.lysekil.se/
http://www.malmo.se/
http://www.malmo.se/
http://www.malung.se/
http://www.malung.se/
http://www.mala.se/
http://www.mala.se/
http://www.mariestad.se/
http://www.mariestad.se/
http://www.markaryd.se/
http://www.markaryd.se/
http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
http://www.mellerud.se/
http://www.mellerud.se/
http://www.mjolby.se/
http://www.mjolby.se/
http://www.mora.se/
http://www.mora.se/
http://www.motala.se/
http://www.motala.se/
http://www.mullsjo.se/
http://www.mullsjo.se/
http://www.munkedal.se/
http://www.munkedal.se/
http://www.munkfors.se/
http://www.munkfors.se/
http://www.molndal.se/
http://www.molndal.se/
http://www.monsteras.se/
http://www.monsteras.se/
http://www.morbylanga.se/
http://www.morbylanga.se/
http://www.nacka.se/
http://www.nacka.se/
http://www.nora.se/
http://www.nora.se/
http://www.norberg.se/
http://www.norberg.se/
http://www.nordanstig.se/
http://www.nordanstig.se/
http://www.nordmaling.se/
http://www.nordmaling.se/
http://www.norrkoping.se/
http://www.norrkoping.se/
http://www.norrtalje.se/
http://www.norrtalje.se/
http://www.norsjo.se/
http://www.norsjo.se/
http://www.nybro.se/
http://www.nybro.se/
http://www.nykvarn.se/
http://www.nykvarn.se/
http://www.nykoping.se/
http://www.nykoping.se/


Nynäshamns kommun - Kommunens officiella sida.  
Nässjö kommun 
Ockelbo kommun - Information om kommunen. 
Olofströms kommun
Orsa kommun  
Orust kommun 
Osby kommun
Oskarshamns kommun - Information om kommunal verksamhet t.ex. 
kultur, turism, samhälle, näringsliv, energifrågor, eu-verksamhet m.m.
Ovanåkers kommun - En presentation av kommunen, med dess bolag, 
kultur, utbildning, fritid, miljö, turism, kommunikationer samt fakta 
om kommunen. 
Oxelösunds kommun -
Pajala kommun - En kommun i östra Norrbotten, Tornedalen. Cirka 
100 kilometer norr om polcirkeln, 25 kilometer från närmaste 
gränsöverfart till Finland. Strategiskt mitt på nordkalotten. -
Partille Kommun 
Perstorps kommun - Information om kommunen, organisation, skolor, 
turistinformation, emailaredesser, kartor och företag m.m. 
Ragunda kommun - Information om kommunens organisation, turism, 
evenemang m.m. 
Robertsfors kommun - Startar tillsammans med Barn- och 
Utbildningsnämnden Kultur- och Fritidsnämnden och Telias Globala 
Skola en Webserver med information från kommunen. 
Ronneby kommun - Omfattande presentation av kommunen inkl. 
turism, fritid, kultur, näringsliv, IT-projekt, samhällsinformation, miljö, 
boende, kommunikationer, utbildning och jobb. 
Rättviks kommun - Besök vår vackra bygd som omfattar allt från 
tystnaden i vår orörda natur, till festival med musik och dans. 
Sala kommun - Här kan du se det mesta av vad Sala har att erbjuda, 
turism, kommuninformation, näringsliv och evenemang etc.  

Salems kommun 
Sandvikens kommun - Information om Sandvikens kommun.
Sigtuna kommun - Ligger vid sjön Mälaren på bekvämt pendelavstånd 
från Stockholm i syd och Uppsala i norr. 
Simrishamns kommun 
Sjöbo kommun 
Skara Kommun - Sidor med länkar till förvaltningar, skolor, museer, 
bibliotek, näringsliv, turism med mera. 
Skellefteå kommun - Information om kommunen, aktuella händelser, 
museum, föreningar, näringsliv och skolor. 
Skinnskattebergs kommun 
Skurups kommun - Information om Skurups kommun i södra Skåne. 
Skövde kommun - Information om kommunen och om evenemang, 
turism, fritid, kultur, utbildning, barnomsorg, äldre- och 
handikappomsorg och aktuella projekt.  
Smedjebackens kommun - Den vackra Bergslagskommunen, där du 
kan bo och leva i en underbar natur med historiska rötter. 
Sollefteå kommun - Kommunens officiella hemsida med information 
om kommunen, turism, kultur m.m. 
Sollentuna kommun - Kommun- och samhällsinformation.  
Solna Stad 
Sorsele kommun 
Sotenäs kommun 
Staffanstorps kommun - Information om Staffanstorps kommun i 
sydvästra Skåne.
Stenungsunds kommun - Kommunwebb med information om turism, 
utbildning, näringsliv, kultur, fritid m.m. 
Stockholms stad - Officiell webb-tjänst som bland annat inkluderar en 
omfattande redaktionell guide till webb-tjänster i Storstockholm. 
Storfors kommun 
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Storumans kommun - Här finns information om det mesta som rör 
kommunen.
Strängnäs kommun 
Strömstads kommun
Strömsunds kommun - Här hittar du information om kommunens 
verksamheter, näringsliv, turism och mycket annat.  
Sundbybergs stad - Nytt från Sundbybergs stad. 
Sundsvalls kommun - Kommunal information i första hand för 
sundsvallsborna. Upptäck Sundsvall - länkar till annan information om 
Sundsvall. 
Sunne kommun - Information om fritid, turism, utbildning och 
evenemang i kommunen. 
Surahammars kommun 
Svalövs kommun - Kommuninformation. 
Svedala kommun - Kommunal information för invånare i Svedala och 
andra intresserade. 
Svenljunga kommun 
Säffle kommun 
Säters kommun 
Sävsjö kommun - Information om Sävsjö kommun, centralt i Småland. 
Söderhamns kommun - Söderhamn - kustkommun i mitten av Sverige 
med goda kommunikationer och ett gott företagsklimat. I skog och 
skärgård erbjuds möjligheter till friluftsliv - för den aktive finns även 
här ett brett och aktivt föreningsliv. 
Söderköpings kommun 
Södertälje kommun 
Sölvesborgs kommun - Medborgarservice, samt turism och övrig 
information för och om Sölvesborgs kommun. 
Tanums kommun 
Tibro kommun - Sveriges möbelcentrum. Tibro ligger i Västra 
Götalands län. På våra webbsidor finns information om bl a kommunal 

verksamhet, aktiviteter, näringsliv samt kartor över kommunen. 
Tidaholms kommun 
Tierps kommun - Kommunen och dess service. Information om 
förvaltningar, näringsliv, utbildning, kultur, miljö, fritid, turism, 
kommunikationer och allmänna fakta. 
Timrå kommun - Skol- och kommuninformation.  
Tingsryds kommun 
Tjörns kommun - Information om förvaltningar, näringsliv, utbildning, 
kultur, miljö, fritid, turism m.m.
Tomelilla kommun - Den del av Öresundsregionen där du njuter av 
Österlens livskvalitet. 
Torsby kommun 
Torsås kommun 
Tranemo kommun 
Tranås kommun - Information om näringsliv, utbildning, turism, fritid, 
kultur, kommunal verksamhet m.m. 
Trelleborgs kommun - Trelleborgs kommuns officiella hemsida med 
reportage, information och interaktiva tjänster vänder sig både till 
kommunivånare, turister och andra intresserade. 
Trollhättans Stad 
Trosa kommun - Information om kommunens organisation m.m. 
Tyresö kommun - Information om Tyresö: Kommunala handlingar, 
turistinformation, näringslivsinformation, föreningar, öppna 
diskussionsforum för allmänheten, m.m. Tyresö Internetförening 
driver projektet på ideell grund tillsammans med kommunen och andra 
intresserade. 
Täby kommun 
Töreboda kommun 
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Uddevalla kommun - Information om kommunens förvaltningar och 
bolag, den politiska organisationen, kultur, utbildning, fritid, miljö, 
turism, kommunikationer samt fakta om kommunen. 
Ulricehamns kommun
Umeå Kommun 
Upplands Väsby kommun - Information om kommunens 
verksamheter, aktuellt, kunskap och kompetens, näringsliv och 
arbetsplatser, kulturåret 98 samt valet 98. 
Upplands-Bro kommun 
Uppsala kommun 
Uppvidinge kommun 
Vadstena kommun - Information om turism, kultur och allt annat som 
är värt att veta om Vadstena 
Vaggeryds kommun - Ligger i natursköna Småland på västsidan av det 
Småländska Höglandet. En mindre kommun med många fördelar. Här 
är det gott att leva - välkommen att upptäcka oss! 
Valdemarsviks kommun - Skärgårdsidyll i sydöstra Östergötland. 
Information om kommunal verksamhet, näringsliv, turism, utbildning 
och e-postadresser m.m. 
Vallentuna kommun
Vansbro kommun 
Vara kommun - En centralt placerad kommun i Västra Götaland. 
Kommunens hemsidor innehåller information om vad du kan se/göra, 
hur kommunen är uppbygd etc. 
Varbergs kommun
Vaxholms Stad - Vaxholms Stad
Vellinge kommun - Officiell informationssida till kommuninvånare 
och andra kunder.
Vetlanda kommun - Komplett presentation. 
Vilhelmina kommun - Officiell hemsida. Här ges en beskrivning av 
kommunens organisation, tips för turisten, lediga jobb i Vilhelmina, 

lediga bostäder mm 
Vimmerby kommun  
Vindelns kommun
Vingåkers kommun 
Vårgårda kommun 
Vänerborgs kommun 
Vännäs kommun - Presentation av kommunorganisation, service, 
turism, utbildningar, näringsliv, föreningar och boende. 
Värmdö kommun - Presentation av kommunen och dess service. Fakta 
om utbildning, omsorg, byggnadslov och planering Information om 
utbildning, bibliotek, kultur och fritid och miljöfrågor samt om turism. 
Värnamo kommun - Information om kommunens organisation, 
förvaltningar, turism, evenemang m.m. 
Västerviks kommun - Information om Västerviks kommun, speciellt 
om den kommunala servicen 
Västerås stad - Stadens Internetsidor med medborgarinformation m.m. 
Växjö kommun 
Ydre kommun 
Ystad kommun 
Åmåls kommun - Information om kommunen.  
Ånge kommun 
Åre kommun - Informations- och marknadsplats för företag och 
organisationer i Åre kommun.
Årjängs kommun 
Åsele kommun 
Åstorps kommun 
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun - Näringsliv, turism, kommun och samhälle. 
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Älvdalens kommun - Officiella fakta om kommunorganisation, 
arbetsmarknad och näringsliv samt allmän information om kulturen, 
språket, hembygdsgårdar, kyrkor mm. - 
Älvkarleby kommun 
Älvsbyns kommun
Ängelholms kommun - Information om Ängelholm. Kommun, 
näringsliv, turism, evenemang, medborgarinformation. - 
Öckerö kommun 
Ödeshögs kommun 
Örebro kommun 
Örkelljunga kommun 
Örnsköldsviks kommun 
Östersunds kommun - Informationskontor samt turistbyrå. - 
[Rapportera]
Östhammars kommun 
Östra Göinge kommun 
Överkalix kommun 
Övertorneå kommun 

Landsting och regioner *
Sveriges samtliga landstings och regioners hemsidor.

Gotlands kommun - Information om kommunal verksamhet och 
protokoll. Gotlandsinformation - basfakta om ön, turistinformation 
samt fakta om evenemang som kommunen stödjer. Regionalutveckling 
och utvecklingsprojekt samt ekokommunen presenteras.  
Jämtlands läns landsting - Innehåller information om landstingets 
verksamheter och vårdinformation. Allmänheten har också möjlighet 
att kommunicera med både politiker och tjänstemän i ledningen. 
Landstinget Blekinge - Information om hälso- och sjukvård, tandvård, 
utbildning, forskning, kultur, regional utveckling, miljö, politisk 
ledning m.m.
Landstinget Dalarna 
Landstinget Gävleborg - Här finner du landstingets gemensamma 
sidor. De innehåller information om hälso- och sjukvård, tandvård, 
politik, kultur, utbildning, forskning mm. Barn och ungdom har egna 
sidor och det går att skicka frågor till politiker.
Landstinget Halland - Nyheter och information om vår verksamhet. Vi 
kan bland mycket annat erbjuda dig hälso- och sjukvård med brett 
kunnande, god kvalitet och modern teknik inom räckhåll för alla i 
länet.
Landstinget i Jönköpings län - Landstingets vårdcentraler, 
tandvårdskliniker, Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och 
Värnamo sjukhus. Smålands musik och teater, folkhögskolor och 
naturbruksgymnasier. Lämna återbud, förnya recept, lär dig mer om 
egenvård m.m. 
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Uppsala län - Presentation av den service landstinget 
erbjuder länsinvånarna. Översiktlig information om organisationen. 
Telefonnummer inom landstinget.
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Landstinget i Värmland 
Landstinget i Västmanland
Landstinget i Östergötland
Landstinget Kronoberg 
Landstinget Sörmland - Här kan du läsa om den service landstinget 
erbjuder länsinvånarna samt få en översiktlig information om 
organisationen. Det finns telefonnummer att finna inom landstinget. 
Frågelåda finns. 
Landstinget Västernorrland 
Norrbottens läns landsting
Region Skåne - Skåningarnas övergripande politiska organisation och 
utökade landsting med ansvar för både regionala utvecklingsfrågor och 
hälso-, sjuk- och tandvård. 
Stockholms läns landsting - Serviceutbud och politisk samt 
administrativ organisation 
Sveriges Kommunder och Landsting - Sveriges Kommuner och 
Landsting är intresse- och arbetsgivarorganisation för landets 290 
kommuner, 18 landsting och två regioner. 
Västerbottens läns landsting - En beskrivning av Västerbottens läns 
landstings organisation, verksamheter, politiska organisation m m. - 
Västra Götalandsregionen - På webbplatsen finner du information om 
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, tandvård, tillväxt- och 
utvecklingsarbete mm. På webbplatsen finns också information om det 
politiska arbetet, handlingar och protokoll samt pressinformation. 
Örebro läns landsting

Länsstyrelser *:
Sveriges samtliga länsstyrelsers hemsidor.

Länsstyrelsen Blekinge län - Information om länsstyrelsen och dess 
verksamhet. Information om länet.
Länsstyrelsen Dalarna - Här hittar du information om Länsstyrelsen 
Dalarnas verksamhet, om trafik och kommunikationer, fiske, björnar, 
vargar, jämställdhet, turism i Dalarna och mycket mera.
Länsstyrelsen Gotlands län 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Länsstyrelsen i Halland 
Länsstyrelsen i Jämtlands län - Här finns information och fakta om 
länet och Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län - Här finner du aktuell information om 
vår verksamhet, information om bidrag och tillstånd, blanketter, 
rapporter med mera. Mycket material är nedladdningsbart och en del 
går att prenumerera på. Du kan också läsa om Jönköpings län. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län ]
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Länsstyrelsen i Värmlands län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län - Här kan du bl.a. få information 
om de mål och strategier vi har för utvecklingen av Sveriges bästa 
exportlän.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Information om länsstyrelsen 
och länet. 
Länsstyrelsen Kalmar län - Information om vår organisation, våra 
arbetsuppgifter, EU och adresslistor. 
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Länsstyrelsen Uppsala - Uppsala län är ett av de snabbaste växande 
länen i Sverige. Länsstyrelsen arbetar för att vara samlande kraft för 
länets utveckling. 
Länsstyrelsen Västerbottens län - välkommen till länsstyrelsen i 
västerbottens län 
Länsstyrelsen Västmanlands län - Länsstyrelsen i Västmanland är en 
statlig/regional myndighet med myndighets och 
länsutvecklingsuppgifter.
Länsstyrelsen Örebro län 
Länsstyrelsen Östergötland 
Länsstyrelserna 

Mölndals länkkatalog: 
Förvaltning: Sverige
Od Förvaltning 

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Finansdepartementet.

Statskontoret

Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag analysera och 
granska den offentliga förvaltningens funktionssätt, att redovisa 
effekter av statliga åtgärder och ge underlag för omprövning och 
effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet. 
Statskontoret utför också uppdrag åt statliga kommittéer.

Verket för förvaltningsutveckling

Verket främjar myndighetsutveckling och kompetensförsörjning samt 
verkar för samarbete mellan myndigheter, stat och kommuner och 
mellan myndigheter och näringsliv. Verket är också expert på 
elektronisk förvaltning, i Sverige och utomlands.

Länsstyrelserna (21 st.)

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en 
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en 
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. 
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade 
nationella målen genomförs. 
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6525-6529 Militära verksamheter o d.

Fortifikationsverket FORTV
Centralförbundet Folk och Försvar - CFF
Pliktverket.
Försvarsmakten
Försvarshögskolan FHS
Försvarets materielverk FMV
Delegationen för militärhistorisk forskning
Försvarets underrättelsenämnd
Rikshemvärnsrådet RiksHvr
Försvarets radioanstalt
Försvarets traditionsnämnd
Styrelsen för psykologiskt försvar SPF
Kustbevakningen KBV
Allmänna Försvarsföreningen
Centralförbundet Folk och Försvar
Centralförbundet för befälsutbildning CFB
Frivilliga automobilkårernas riksförbund FAK
Frivilliga försvarorganisationernas samarbetskommitté
Frivilliga skytterörelsen FSR
Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Inspektionen för strategiska produkter ISP
Krigsförsäkringsnämnden KFN
Krigsvetenskapsakademien, Kungl.
Örlogsmannasällskapet, Kungl., KÖMS
Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga, NPT
Riksförbundet Sveriges lottakårer
Riksvärderingsnämnden
Svenska blå stjärnan SBS

Sveriges civilförsvarsförbund SCF
Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund SKBR
Totalförsvarets chefsnämnd TCN
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Lumpen.nu
Överklagandenämnden för totalförsvaret, ÖNT

65,25.. Svenska försvarsmakten
65,25.. Fred

Mölndals länkkatalog:
MILITÄRVÄSEN 
Krigsmateriel 
Sjökrig 
Luftkrig 
Total krigföring 
Kärnvapen 
Biologisk och kemisk krigföring 
Frivilligt försvarsarbete 
Vapen 

-- Freds- och nedrustningsfrågor 
-- Internationellt samarbete - allmänt 
-- Försvarspakter
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Myndigheter under departementen i maj 2008.

Försvarsdepartementet:

Försvarsmakten (FM)

Försvarsmaktens uppgift är att: försvara Sverige mot väpnat angrepp, 
hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i 
omvärlden och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i 
fred
Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78

Försvarets materielverk (FMV)

Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och 
upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till 
insatsförsvaret.
Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm 
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99

Totalförsvarets pliktverk (TPV)

Totalförsvarets pliktverk ansvarar för mönstring, inskrivning och 
redovisning av totalförsvarspliktiga samt stöd under deras tjänstgöring.
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad 
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09

Försvarets radioanstalt (FRA)

Försvarets radioanstalt bedriver underrättelsehämtning genom 
signalspaning. Rapportering sker bland annat till regeringen, 
Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets 
materielverk.
Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma 
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Totalförsvarets forskningsinstituts arbetar med forskning, metod- och 
teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret.
Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00

Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Krisberedskapsmyndigheten samordnar arbetet med att utveckla 
krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, 
landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar KBM 
samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser. 
Besöksadress: Kungsgatan 53
Postadress: Box 599, 101 31 Stockholm
Telefon 08-593 710 00, Fax 08-593 710 01

Kustbevakningen (KBV)
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller 
säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har 
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ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
Besöksadress:Stumholmen. 
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)

Styrelsen för psykologiskt försvar ger råd och vägledning om 
massmedieföretagens beredskapsplanering och mediernas beredskap 
för kriser i samhället. SPF ska även sprida kunskap om och främja 
information om säkerhetspolitik och totalförsvar samt följa 
opinionsutveckling av betydelse för det psykologiska försvaret.
Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 3 tr.
Postadress: Box 2195, 103 15 Stockholm
Telefon 08-698 33 10, Fax 08-20 80 74

Statens haverikommission (SHK)

Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte 
att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels 
flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra 
allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
Telefon 08-555 017 70, Fax 08-555 017 90

Utrikesdepartementet.

Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell 
konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och 

katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och 
samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-, 
krishanterings- och fredsinsatser.
872 64 Sandöverken
Tel: 0612-82 200
Fax: 0612-82 021

Finansdepartementet.

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. De är en av landets största 
fastighetsägare och specialiserade på försvarsfastigheter. 
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653 Handelsverksamheter.

Konkurrensverket
Kommerskollegium
Sveriges exportråd
Exportkreditnämnden EKN
Handelsprocedurrådet, SWEPRO
Nämnden för offentlig upphandling NOU
Systembolaget AB
Apoteket AB (Även på 615 )
Allmänna reklamationsnämnden ARN
Internationella Handelskammarens Svenska Natio-nalkommitté
Stiftelsen för insamligskontroll
Svensk Handel
Svenska Bokhandlarföreningen
Sveriges allmänna exportförening
Vin & Sprit AB, V&S
AB Svensk Exportkredit
Baltic Market - temawebbplats
Gränslösa affärer (om offentlig upphandling)
Handelskammarförbundet, Svenska

65.3....Annonsmarknader och marknadsplatser
Annonstidningar *
Shoppingagenter *
Shoppinglänkar *
Blocket *

Annonsmarknader och marknadsplatser *:
Uppdaterad: Onsdag 16 april 2008.

08Bostad.se - Stockholmarnas egen bostadsbytare. Alla våra 
lägenheter finns i Stockholms län. Du använder vår tjänst när du skall 
byta din hyresrätt. Vi erbjuder direktbyten och triangelbyten. Vi har 
även stöd för flerbostadsbyten. 
Abc-annons.se - Köp- & säljmarknad med GRATIS annonsering av 
begagnat & nytt. Här kan Du lätt annonsera prylar, bilar, fordon, 
bostäder, datorer, djur, båtar, och mycket annat (även jobb). Når 
MÅNGA LÄSARE, visas även på andra sajter. Flera bilder kan 
bifogas. 
Ad24.se - Vi hjälper dig att lägga ut din radannons på över 30 olika 
annonsmarknader. Det gör att du visar din annons för väldigt många 
besökare vilker ökar möjligheten att du ska kunna sälja ditt objekt. Så 
varför inte prova att sätta in en annons! 
AllaAnnonser.se - Köp, sälj och byt från alla annonsmarknader i hela 
Sverige.
Allatjänster - Förmedling av tjänster på internet. En marknadsplats för 
privatpersoner och företag för upphandlingar, anbud och 
offertförfrågningar. 
Allawebbhotell.se - Hitta ett webbhotell eller domän till det bästa 
priset. Här kan du enkelt hitta ett webbhotell, e-posthotell, server eller 
domän som passar dig. Vi är en gratistjänst som hjälper dig att 
objektivt hitta den rätta produkten till det bästa priset. 
Allmarknad.se - Lokala annonser i hela sverige, allmarknad.se är en 
köp&sälj marknad där privatpersoner och företag kan radannonsera, 
hitta annonser ända ner på lokal kommun nivå.Gratis annonsering till 
5000 annonser uppnåtts, sen 10 kr oavsett kategori/2mån.  
Allt om bläck och skrivare - Här hittar du allt om bläckpatroner och 
skrivare, artiklar och resurser. 

http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/advertising_and_marketplaces
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/advertising_and_marketplaces
http://katalogen.kthnoc.se/kat/news/advertising
http://katalogen.kthnoc.se/kat/news/advertising
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/advertising_and_marketplaces/shopping_agents
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/advertising_and_marketplaces/shopping_agents
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/advertising_and_marketplaces/shopping_links
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/advertising_and_marketplaces/shopping_links
http://www.blocket.se/index.htm
http://www.blocket.se/index.htm
http://www.08bostad.se/
http://www.08bostad.se/
http://www.abc-annons.se/
http://www.abc-annons.se/
http://www.ad24.se/
http://www.ad24.se/
http://www.allaannonser.se/
http://www.allaannonser.se/
http://www.allatjanster.se/
http://www.allatjanster.se/
http://www.allawebbhotell.se/
http://www.allawebbhotell.se/
http://www.allmarknad.se/
http://www.allmarknad.se/
http://www.fraktfritt.net/
http://www.fraktfritt.net/


alltinget.com - En handelsplats på nätet där du kan sälja via auktions- 
eller annonsform. Du kan också önska saker. Alltinget är gratis att 
använda för alla - även företag. 
AndraHand.se - Hitta din nya bostad snabbt och enkelt hos oss. Både 
lägenheter och rum. All annonsering hos oss är kostnadsfri. Nu även 
parkering, garage, förråd och förvaring. 
Annons Online - Gratis Annonsering 
Annons24 - Sveriges enklaste och bästa köp- & sälj marknad. Så 
busenkel att vem som helst kan annonsera. 
Annonsbörsen - bil, båt, mc, husvagn, husbil m.m. - Här kan du köpa 
och sälja begagnad bil, båt, mc, husbil, husvagn, snöskotrar etc.  
Annonscentralen - Marknadsföring och annonsering för privatpersoner 
och företag. 
Annonscentralen.se - Annonser och företagskatalog. 
Annonsdirekt.se - Gratisannonser inom köp och sälj. 
Annonser.nu - En sida för främst svenska köp-, sälj- och bytes- 
annonser. Annonsering är gratis för privatpersoner. I tjänsten ingår 
sökfuntioner, sms, email, chat. 
AnnonseraMera - Gratis radannonser. Köp, sälj, hyr eller byt. Sök 
bland begagnat och nytt, skriv egna annonser. 
Annonsering.nu - Gratis radannonsering för privatpersoner, föreningar 
och företag. 
Annonseringdirekt - Annonsera gratis, massor av besökare och 
annonser 
Annonserna.nu - Rikstäckande annonsportal för gratisannonser. Här 
hittar du annonser från alla kategorier så som elektronik, bilar, kläder, 
djur, bostad, hus, samlingar, sport m.m 
Annonsfynd - Säljes köpes annonser i ett flertal kategorier.  
Annonsguiden - Sök igenom alla Sveriges annons sajter på ett och 
samma ställe.

Annonsjokern - Gratis webbannonstjänst för alla som vill sälja, köpa 
eller byta varor och tjänster. Även bannerannonser är gratis för 
hjälporganisationer. 
Annonsmarknad för radio-, elektronik- och dataprylar - Sälj, köp, byt 
och skänk radio-, elektronik- och dataprylar, om du vill även med 
bilder till annonserna. Tjänsten är gratis. 
Annonsmarknad.nu - Köp, sälj, byt och skänk. Lika snabbt som det är 
enkelt. -
Annonsmarknaden Kanalen - Gratis annonsering för privatpersoner. 
Annonsera och nå ut till hela Sverige. 
Annonsparken.se - Här kan du annonsera helt gratis. Köp & sälj. Vårt 
enkla koncept är vår styrka. 
Annonsplatsen - Ditt hem för annonser och gratis annonsering. Enkel 
sökning av annonser inom ditt län. 
Annonstavlan - Gratis radannonser med bild för alla. Möjlighet till 
annonsbevakning. 
Annonstorget - Aktuella marknadsplatser för privatannonserade objekt 
på Internet. Här kan du hitta annonser om bilar, båtar, fastigheter, djur 
mm. 
Antiques.se - Marknadsplats för antikviteter,konst och samlarobjekt på 
internet. 
Antons antik & kuriosa - Privatannonser av anikviteter och kuriosa. 
Mötesplats för intresserade av gamla saker. 
Autobilar.se - Gratis annonssida för bilar. 
Autosale.se - Gratis bilannonser och bildelsannonser för 
privatpersoner och bilhandlare. Bilannonser för dig som vill hitta 
begagnade bilar till bra priser. 
Barnmarknaden - Annonsmarknad där man kan köpa och sälja 
begagnade barnkläder, mammakläder, barnvagnar, bilstolar, leksaker 
och andra barnartiklar. Inriktningen är märkes- och kvalitetsvaror.  
barnslig.se - Köp och säljsida på nätet med barnsaker, lägg in 
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gratisannonser eller leta efter något.Barnslig.se för kloka föräldrar med 
växande barn. 
Basar.nu - Här hittar du begagnade datorer, bilar, elektronik och 
massor av andra intressanta prylar. 
BB Online AB - Västra och södra Sveriges största annonsplats för 
gratis annonsering och webauktioner. 
Begagnade vinyl skivor - Begagnade skivor från 50- till 90-talet. 
Rock, pop, progg, blues, soul, garagerock, folkrock, hårdrock, 
psykedelia mm. LP, ep och singlar. 
Begagnade.se - Är handelsplatsen för begagnade bilar och begagnade 
bildelar. Annonsering är gratis för privatpersoner och bilhandlare.  
Begagnat byggmaterial på nätet. Spara pengar samtidigt som du agerar 
miljövänligt. Annonsplats med inriktning mot byggmaterial och annat 
för hem och industri som kan tänkas återanvändas istället för att slänga 
det på tippen och låta tillverka nytt.På så sätt sparar alla pengar och 
värnar samtidigt om miljön. 
Beggat.nu - Köp, byt och sälj din begagnade bil. Fri annonsering för 
privatpersoner samt bilhandlare. 
Bergvarme-info - Funderar du på att skaffa värmepump? Hitta rätt 
installatör till bästa pris! Skicka en gratis prisförfrågan till flera 
värmepumpsinstallatörer på en gång. Snabbt, enkelt och helt utan 
förpliktelser 
Bigstoreauktioner - Välkommen till ett unikt auktionskoncept, en 
kombinerad live- och webauktion! Vi åtager oss att hantera auktioner 
till privata företag och till offentliga bolag samt konkursauktioner  
Bil.nu - Gratis Annonser på internet. 3 Annonser med 3 bilder i varje 
ligger uppe på nätet i 14 dagar. 
Bil24.se - En köp- och säljmarknad för bilar. Här annonserar du ut din 
bil med bild helt gratis. Letar du efter en bil att köpa så söker du 
smidigt efter den i vår databas där användarna har lagrat massor av 
bilannonser.

Bilbytet.se - Annonsportal för privatpersoner som vill byta sitt fordon 
mot ett annat. Det unika med tjänsten är att när du lägger in en annons 
parar BilBytet.se automatiskt ihop dina byteskriterier med en passande 
annons. 
Billigaflygbiljetter.nu - Hjälper dig att hitta de bästa priserna på 
flygbiljetter. Listar flygbolagens bästa kampanjer och erbjudanden, 
komplett med allt man behöver veta för att hitta ett bra pris.  
Bilnyckeln.se - Bilannonser från hela Sverige.
Biltorget.nu - Här finns tusentals bilar från över 100 bilhandlare 
sökbara. 
Bilweb - Allt om bilar på Internet. Här kan du söka bland nya och 
begagnade bilar, läsa tester och få reda på fakta och priser. -
Blocket - Sveriges största regionala prylmarknad. Tusentals sökbara 
annonser i alla Sveriges län. 
Blå Sidorna Annonsmarknad - Annonsmarknad för privatpersoner.  
BOad.se - Gratis medlemsskap och bostadsannonser på nätet för: att 
hyra, uthyrning, hyra ut och sälja bostäder. Gäller sommarbostad, hus, 
lägenhet, villa, radhus, byhus, våning och semesterhem. 
Boaktuellt - Vi förmedlar bostäder i huvudsak i Göteborgsregionen 
men även i övriga delar av Sverige. 
Boann.se - Sökbara annonser för hela landet och möjighet att lägga ut 
sin bostad till försäljning med bilder och utförlig beskrivning - 
Boat4u - Annonsering av båtar och båttillbehör för privatpersoner och 
företag.
Bokplanket - Annonsportal för begagnade böcker och kurslitteratur. 
Enkel och smidig annonsering. 
boktorget.se - På boktorget kan du köpa, byta och sälja böcker. Här 
finner du länkar till bokhandlare, auktioner, antikvariat mm - 
Boning.se - Annonsmarknad där både privatpersoner och mäklare helt 
kostnadsfritt kan annonsera ut bostäder till försäljning. 
Bopoolen 
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BoPunkten - Hjälper dig att söka bostad, byta bostad eller hyra ut din 
bostad. Bopunkten har 10 års erfarenhet av bostadsförmedling.  
Bosajt.se - Här kan du köpa och sälja bostadsrätt, villa, fritidshus, 
radhus eller tomt. Vi har även färdiga kontrakt och hjälp när du ska 
deklarera din försäljning. 
Bostad i Karlstad - En annonsmarknad för bostäder i karlstad, 
annonsera ut lägenheter under uthyres, bytes, säljes eller önskas.  
Bostad Sverige - Här kan du enkelt söka efter en bostad. Du kan även 
gratis annonsera efter bostad eller annonsera ut din egen bostad/rum/
villa/inneboende. 
Bostad Sverige - Gratis bostadsannonsering inom Sverige. Hyres, 
uthyres, säljes, köpes och bytes. 
Bostadsbytaren - Bostadsbytaren för dig som vill byta lägenhet helt 
utan kostnad. Lägg ut din egen annons och sök bland andras.  
Bostadsvisning.se - Här har privatpersoner möjlighet att annonsera på 
en liknande annonsmarknad som mäklare använder sig av.  
Budera - Auktionera, sälj, köp och byt på samma ställe. Jämför våra 
tjänster, priser, m m med vem som helst. 
Butiko - Ditt skyltfönster på webben - Annonsportal med 
webbutikkänsla. Vi erbjuder ett personligt skyltfönster med 
omdömesfunktion, inbyggd brevtjänst samt bytesbörs med 
multimatchning. 
 Buyitnow.se - Annonsmarknad för privatpersoner och företag som vill 
sälja sina produkter på ett smart, billigt och effektivt sätt via internet. 
Ett alternativ till de hemsidor som finns idag. 
BuyPad.se
Bygg Igen - Marknadsplats för återvunnet byggmaterial. Såväl 
anläggningsmassor som byggnadsdetaljer. 
Byggbasen - Marknadsplatsen för proffs inom anläggning, bygg och 
installation. Här letar och finner ni byggfirma, byggentreprenad, 
byggföretag, byggservice och byggentreprenörer.

ByggBazar - Marknadsplatsen med inriktning på nytt o begagnat 
material för bygg och boende. Både företag och privatpersoner kan här 
annonsera ut material till försäljning eller köpes. 
Byt bostad - Annonsmarknad för bostäder, köp sälj byt bostad helt 
gratis. 
BytaLya.com - Annonsera kostnadsfritt ditt lägenhetsbyte. HR mot BR 
eller villa, 1 mot 2, triangelbyten, lägg upp egna bilder mm. Hela 
landet. 
Bytbil.com - En kostnadseffektiv marknadskanal, oberoende och 
märkesneutral. 
Bytbok.com - Begagnad kurslitteratur. Studenter sparar pengar på att 
sälja sin använda litteratur och köpa sin nya begagnad. Siten är helt 
gratis att använda och tar inte procent på försäljning.Sidan för smarta 
studenter.
Bytbok.nu - En site där studenter kan sälja, köpa, och byta 
kurslitteratur och kursböcker gratis. Driven av studenter, för studenter, 
och baserad i Uppsala. Välkommen.
BytBuss.com - Den centrala platsen för säljare och köpare av nya samt 
begagnade bussar. Genom att annonsera når du ett stort antal 
intressenter till ett förmånligt pris. 
Bythus.se - En professionell fastighetsmarknad. Startade den 1 juni 
2002. Idag är Bythus.se en av Sveriges största marknadsplatser för 
privat försäljning av fastigheter på Internet. 
BytStil.se - Vi erbjuder företagare i inredningsbranchen att 
radannonsera sina antikvitetsmöbler och nya möbler på vårat 
välkategoriserade annonstorg specialiserat för möbler och inredning. - 
Bzz.se - Unik gratisgaranti som innebär att privatpersoner alltid 
annonserar gratis. Tillåter flera bilder med automatisk konvertering. 
Redan tusentals annonser. 
BåtBörsen - Köp, sälj eller byt din motorbåt, segelbåt, jolle, roddbåt 
eller motor. Mer än 2.500 annonser.  
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Båtinfo - Annonsera gratis och leta efter din favoritbåt eller andra 
båtprylar. Här träffas båtfolket i hela Sverige. Unikt är att du bl.a. kan 
söka på kojplatser. 
CADtorget - Skandinaviens största mötesplats på Internet för 
konstruktörer, arkitekter och ingenjörer. 
Chamber Trade - Handelskammartjänst där företag kan hitta nya 
affärspartners över hela världen. Sök bland affärserbjudanden i 
databasen eller registrera en egen förfrågan - snabbt, säkert och 
kostnadseffektivt. 
Citylya.se - På Koll hjälper vi dig att byta din bostad enkelt och 
prisvärt. 
Classiccars.se - Gratis annonsmarknad för entusiastfordon. 
Cleanbroker - Oberoende verktyg som riktar sig till företag med behov 
av att handla upp städtjänster. Här finns strukturerad information som 
hjälper köpare att enkelt och utan kostnad jämföra och skicka 
förfrågningar till seriösa leverantörer.
Corporate Classifieds AB - Driver Bolagsplatsen.se som är Sveriges 
största marknadsplats för försäljning av bolag och andra verksamheter. 
Datafynd - Sajten för dig som ska köpa, byta eller sälja datorer och 
tillbehör. Här kan du leta bland 1000-tals annonser som uppdateras 
dagligen. 
deala.com - Loppis på nätet. 
Deals.se - Redovisar aktuella rabattkoder, kampanjer, erbjudanden och 
deals från Sveriges bästa online shopping sajter. 
Diskant - Annonsmarknaden för musikinstrument & tillbehör.  
Djurparadiset - Annonssida för alla våra djur och djurtillbehör. -
 e-annonser - Sälj och köp allt från möbler till bilar. Just nu gratis, 
även bilar. 
E-handelsportal - Handelsplats för webbutiker. 
e-Varuhuset - Köp kläder, skor, böcker, reseguider, datorer, dataspel, 
elektronik, mobiltelefoner, kameror, leksaker, kosmetik, väskor, 

ryggsäckar, inredning, TV, Video, Klockor. 
En Sexa Skåne - Ett av Skånes största annonspaket, bestående av 
starka lokaltidningar med hög räckvidd. 
EnduroMX - En fri annonsplats för oss alla som är intresserade av 
Enduro eller Motocross över hela Sverige. 
Energitorget - En marknadsplats skapad för dig som köper tjänster 
inom el och energi. 
Eniro Köp & sälj
Equimovie - En marknadsplats för köpare och säljare av 
kvalitetshästar och kvalitetsponnyer. equimovie presenterar varje häst/
ponny med en filmsekvens och fotografier. 
eXcesstrade.com - En sökbar komponentdatabas på Internet. 
Databasen är till för elektronikindustrin som har möjlighet att sälja/
köpa överskottskomponenter på denna Internetbaserade 
marknadsplats. 
Familjeannonser - Här kan Du publicera minnesord över avlidna, 
bröllopsannonser, annonser om nyfödda, födelsedagsannonser och 
övriga familjejubilér som t ex guldbröllop. Det finns även en 
minneslund för sällskapsdjur. 
Fastighetsförmedlingen.com - En annonsplats för dig som söker eller 
vill sälja villa, bostadsrätt, fritidshus eller tomt både i Sverige och i 
utlandet. 
FlestAnnonser - FlestAnnonser syndikerar AllaAnnonser, för att få 
flest annonser. 
Flyttofferter.se - Vi hjälper dig välja rätt flyttfirma. Gör en förfrågan, få 
offert från flera flyttfirmor! 
Fordonslagret - Kostnadfri köp- och säljsajt för fordon och båtar. 
Lättarbetad sökfunktion. Evenemangskalender för träffar samt 
tävlingar. Länsindelad.
foretagdirekt.nu - Se alla företag som nu säljes. Här kan säljare och 
köpare mötas. Annonsera nu. 

http://www.boatinfo.se/
http://www.boatinfo.se/
http://www.cadtorget.se/
http://www.cadtorget.se/
http://www.chambertrade.com/
http://www.chambertrade.com/
http://www.citylya.se/
http://www.citylya.se/
http://www.classiccars.se/
http://www.classiccars.se/
http://www.cleanbroker.se/
http://www.cleanbroker.se/
http://www.bolagsplatsen.se/
http://www.bolagsplatsen.se/
http://www.datafynd.se/
http://www.datafynd.se/
http://www.deala.com/
http://www.deala.com/
http://www.deals.se/
http://www.deals.se/
http://www.diskant.se/
http://www.diskant.se/
http://www.djurparadiset.com/
http://www.djurparadiset.com/
http://www.e-annonser.com/
http://www.e-annonser.com/
http://www.passeratorget.se/
http://www.passeratorget.se/
http://www.jordenrunt.nu/varuhuset/
http://www.jordenrunt.nu/varuhuset/
http://www.ensexa.com/
http://www.ensexa.com/
http://www.enduromx.com/
http://www.enduromx.com/
http://www.energitorget.com/
http://www.energitorget.com/
http://kopochsalj.eniro.se/
http://kopochsalj.eniro.se/
http://www.equimovie.se/
http://www.equimovie.se/
http://www.excesstrade.com/
http://www.excesstrade.com/
http://www.familjeannonser.se/
http://www.familjeannonser.se/
http://www.fastighetsformedlingen.com/
http://www.fastighetsformedlingen.com/
http://www.flestannonser.se/
http://www.flestannonser.se/
http://www.flyttofferter.se/
http://www.flyttofferter.se/
http://www.fordonslagret.se/
http://www.fordonslagret.se/
http://www.foretagdirekt.nu/
http://www.foretagdirekt.nu/


FotoFynd.se - Annonsmarknad för dig som vill köpa eller sälja 
fotoutrustning. 
FriAnnons.se - Alla annonserar alltid gratis. Bilar, prylar, tjänster, 
musik, djur, båtar, m.m.
Friaprylar.se - Fria prylar, gratissaker, varuprover och många andra bra 
länkar finns här. 
Fritiden.se - Har Sveriges kanske bästa utbud av fritidshus, stugor, 
torp, lägenheter och rum för uthyrning till din semester. 
Fynd.nu - Köp & Sälj smart. Fynd.nu är en snabb och enkel 
Annonsmarknad. Fynda.nu - Gratis Annonsering 
Fyndbörsen.se - Fordonsmarknad på nätet för privatpersoner. Här 
hittar du din drömbil, eller din bruksbil. 
Fyndhyllan - Köp och sälj din bil på mobilt Internet. 
Fyndmarknaden.se - Annonsera gratis och hitta ditt fynd bland alla 
annonserna. 
Fyndplatsen - Annonsera på Fyndplatsen. Här kan man både köpa och 
sälja. 
Företagensmarknad.se - Sida för annonsering som vänder sig till 
företag, organisationer och offentlig sektor. 
Företagsannonser.se - Företagsmarknad med fokus på 
företagsannonser och företagsförmedling. 
gamexchange.se - Köp- och säljmarknad för tv-spel. 
Garage försäljning - Här hittar du vad vi vill bli av med och saker som 
vi behöver. Och kanske lite annat kul. 
Gepard International - Portalen för gratis annonsering av 
investeringsobjekt på internet. 
GM-Trading Företagsindex - Register där svenska företag presenteras 
med logotype, adress och den verksamhet de arbetar inom. Företagen 
är sorterade i bokstavsordning och via ett branschregister. - 
GnetaGalten.se - Svensk marknad där du kan köpa och sälja det mesta. 
Prylar, tjänster och mycket mer.

GP Radannonser - Sökbar databas med Göteborgs-Postens 
radannonser. Daglig uppdatering med tusentals nya varor, bilar, 
fastigheter, lediga platser mm. 
Grannar.se - Sveriges största marknadsplats för hemnära tjänster för 
både privatpersoner och företag. Här finns barnvakt, städning och 
tvätt, pc-support, trädgårdsarbete, bil och motor, hälsa o skönhet, 
undervisning, hantverkare, matlagning och catering. 
Grannarna - Här kan man se vad grannarna, i kvarteret där man bor, 
har att sälja eller skänka bort. Man kan även önska sig något i sitt 
närområde. Webbsidan täcker stadsdelen Södermalm i Stockholm.  
Gratis saker - Information om bra gratis saker på Internet, bl.a. 
annonssajter, antivirus, brandväggar, biståndssajter för klick-
donationer, gratulationskort, kartor och skrivbordsunderlägg. -
Gula Tidningen - Tidningen utkommer två gånger per vecka, måndag 
och torsdag. Annonserna visas både i tryckt format och här på 
hemsidan. Vi ger dig aktuella annonser. Sök bland nya annonser eller 
lägg in dina egna.
GulaBilen - Bilannonser från både privatpersoner och bilhandlare. 
Tidningen utkommer två gånger per vecka, måndag och torsdag. 
Annonserna visas både i tryckt format och här på hemsidan. 
Gulastugan - Mötesplates för stug och lägenhetsuthyrning.
Handla - Här kan du handla, annonsera. 
Helsingborgsmarknad.se - Helsingborgs lokala annonsmarknad på 
nätet. 
HemMarknad - Gratis annonsering av bostäder. Bostadsrätter, 
hyresrätter, fritidshus, villor, lokaler och tomter. 
Heureka - Radannonsering på Internet för alla typer av föremål. Det 
finns anpassade kategorier för bilar, bostäder och litteratur.  
hittat.se - Annonstorg för dig som vill köpa och sälja över nätet. Det är 
självklart gratis att annonsera i alla kategorier med eller utan bild. 
Våra annonser läses av 100-tusentals potentiella köpare per månad.  

http://www.fotofynd.se/
http://www.fotofynd.se/
http://www.friannons.se/
http://www.friannons.se/
http://www.friaprylar.se/
http://www.friaprylar.se/
http://www.fritiden.se/
http://www.fritiden.se/
http://www.fynd.nu/
http://www.fynd.nu/
http://www.fynda.nu/
http://www.fynda.nu/
http://www.fyndbors.se/
http://www.fyndbors.se/
http://www.fyndhyllan.se/
http://www.fyndhyllan.se/
http://www.fyndmarknaden.se/
http://www.fyndmarknaden.se/
http://www.fyndplatsen.com/
http://www.fyndplatsen.com/
http://www.foretagensmarknad.se/
http://www.foretagensmarknad.se/
http://www.Foretagsannonser.se/
http://www.Foretagsannonser.se/
http://www.gamexchange.se/
http://www.gamexchange.se/
http://web.telia.com/~u85323092/Index.htm
http://web.telia.com/~u85323092/Index.htm
http://web.telia.com/~u31218555/index.htm
http://web.telia.com/~u31218555/index.htm
http://www.gm-trading.se/
http://www.gm-trading.se/
http://www.gnetagalten.se/
http://www.gnetagalten.se/
http://www.gp.se/radannonser/
http://www.gp.se/radannonser/
http://www.grannar.se/
http://www.grannar.se/
http://www.grannarna.se/
http://www.grannarna.se/
http://www.gratisa.com/
http://www.gratisa.com/
http://www.gulatidningen.se/
http://www.gulatidningen.se/
http://www.gulabilen.com/
http://www.gulabilen.com/
http://www.gulastugan.com/
http://www.gulastugan.com/
http://www.shopping3.netfirms.com/
http://www.shopping3.netfirms.com/
http://www.helsingborgsmarknad.se/
http://www.helsingborgsmarknad.se/
http://www.hemmarknad.se/
http://www.hemmarknad.se/
http://www.heureka.se/
http://www.heureka.se/
http://www.hittat.se/
http://www.hittat.se/


Hojtorget.nu - Sveriges största MC-portal. Här hittar du nya mc och 
begagnade mc, värdering, finansiering m.m.
Horsenet Europe - Rösta på månadens ryttare och vinn. Anmäl din 
hästsida,gratis. Köp och sälj häst. m m 
HotParts - Fri annonsmarknad för USA-bilar, HotRods, StreetRods, 
Dragracing, Streetracing, Vans & Pickups. 
HRM Företagsförmedling - Sveriges största 
företagsöverlåtelsemarknad på internet. Annonsera själv försäljningen 
av ditt företag. Hjälp med överlåtelse. 
Huka.se - Lägg in gratis annons för din hund eller katt. Få e-
postmeddelande när önskad hund eller katt säljes eller köpes. 
Hundmarknad.com - Här annonserar du gratis om allt som har med 
hundar att göra. 
Hundvalpar - Här kan du söka efter valpar i vår databas, som ge 
möjlighet att söka på län och/eller ras. 
Hus.se - Tips och tricks för villaägare och allt inför husköp. 
hyperlink.se - Annonssida för företag och föreningar där man kan 
annonsera sin hemsida. Sidan visar annonser på ett för internet nytt 
sätt och är mycket överskådlig. 
Hyrahyra - Produkter och tjänster, när du vill hyra eller hyra ut. 
Hyralya.se - Andrahandsuthyrning. Ska du hyra eller hyra ut din 
lägenhet i andra hand? Lägenheter villa radhus och rum. Stockholm 
göteborg och malmö med fler. -
Hyresplatsen - Annonsplatsen för privatuthyrning av fritidsnöje som 
stuga, båt eller husvagn. Erbjuder gratis annonsering, länkar och 
uthyrningstips.
Hyrhus.se - Tusentals villor, hus, stugor, torp och lägenheter finns att 
hyra i Sverige och resten av Europa. Hyr ut ditt hus eller din stuga hos 
oss genom att annonsera gratis eller hyr stuga direkt av ägaren utan 
mellanhänder. 
Håbo Portalen - Håbo online - dygnet runt. 

Hästannonser på Internet - För dig som pysslar med hästar och 
ridsport. Här kan du köpa, byta och sälja allt som har med hästar att 
göra. Från sadlar och träns till att söka medryttare och fodervärdar. - 
Hästmarknad - Där man kan köpa eller sälja hästar. 
Industritorget - Mer än 300 legoleverantörer. Sök material, maskiner, 
fordon. Gratis efterlysn. & förfrågningar 
Internetannonser.se - Privatannonsering, köp och sälj 
InternetKartan.se - Katalogen för alla företag med webbplats. Gratis 
företagsregistrering.
Internetto - Sveriges största Internetvaruhus. Här kan du handla via 
Internet och få varorna levererade till dörren. Här finns allt du behöver, 
t.ex. böcker, presenter, kläder, sportartiklar, hälsoprodukter och 
livsmedel. 
Jesusistan.se - En hemsida som marknadsför kristna församlingar och 
organisationers evenemang och möten på internet. 
Joogle.se - Ny köp&säljmarknad kombinerat med auktioner. Den 
skiljer sig ifrån övriga liknande marknader då den har många nya 
idéer, såsom att du kan lägga till filmklipp till din annons. Köpa, sälja, 
annonsera gratis.
Julklappar - Julklappsportal där du kan få nyttiga tips och hitta 
julklappar till hela familjen. ]
Jultips - Din julklappsportal - När du vill handla julklappar på ett ställe 
Kalmarbostäder - En samlingsplats på nätet för alla lediga bostäder i 
Kalmar. Samlar dagligen ihop bostäder från ett antal olika platser.  
Kanonpris.com - Sök efter begagnade husvagnar, husbilar och campers 
från hela landet. Kanonpris är gjord för dig som funderar på att köpa 
eller byta husvagn, husbil eller camper.
Kattungar - Här kan du söka efter kattungar i vår databas, som ge 
möjlighet för att söka på län och/eller ras.
KlimatSmart.se - Här hittar du Sveriges mest klimatsmarta varor, 
tjänster och företag. 
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Klippet.tk - Stället för dig som vill annonsera gratis. Gör ett fynd.  
kloktval.se - Här kan du söka och hitta nästan allt du behöver. Kloktval 
hjälper dig att spara pengar, tid och vår miljö. 
Klossen - Din annonsplats i Sverige. Gratis annonsering.  
Klädtorget - Gratis annonssida nischad på kläder och accessoarer.  
Komis - Sveriges snabbast växande Köp & Sälj marknad för både 
privatpersoner och företag. Hos oss får Du Dina prylar sålda snabbt. 
Besök oss. 
Konstvision - Sveriges marknadsplats för konst. På Konstvision kan 
du köpa- och sälja konst. 
kthbok.com - Här kan du köpa och sälja begagnad kurslitteratur för 
ingenjörer. 
KunskapsBörsen® - Sveriges första oberoende börs för kunskap.  
KVD Kvarndammen Bilauktioner AB - Sveriges ledande 
bilauktionsföretag sedan 1990. 
Köpa företag - En arena som möjliggör möten mellan säljare och 
köpare av företag. Vi vill med detta underlätta ägarskiften, d v s det 
blir lättare att hitta varandra. Köpa företag samarbetar med 
revisionsbyråer, banker, företagsförmedlare etc.
Köpochsälj.se - Svensk annonsmarknad med annonser inom olika 
områden. Erbjuder gratis annonsering. 
Lagenhetsbyte.se - När du snabbt och enkelt vill byta din bostad. Vi 
matchar direktbyten, triangelbyten och rektangelbyten. Gäller 
Hyresrätter, Bostadsrätter, Villor och Radhus. 
Land & Rike - Säljbolag som representerar 70 ledande lokala 
morgontidningar över hela Sverige. Genom Sveriges mest effektiva 
annonspaket skapar vi närkontakt mellan annonsörer och deras kunder, 
våra 2,9 miljoner läsare. 
Lantbruksbörsen - Gratis annonsplats och diskussionsforum för 
lantbrukare, skogsbrukare och hästägare. Köp- och säljannonser och 
massor av intressanta diskussionsgrupper om allt från mjölkkor och 

grisuppfödning till åkerbruk och hästavel.
LantbruksNet.se AB - Allt för jordbruk och skogsbruk från alla 
lantbruksleverantörer hittar du på LantbruksNet.se 
Lazybee - Bostadsguiden för dig som vill byta hyra eller hyra ut en 
lägenhet bostad hus rum. Rikstäckande, foton, bevakning, 59000 
medlemmar. 
Lediga Tomter - Sveriges enda tomtmarknad. 
LedigaHem - Detta är en ny sida vars syfte är att gratis förmedla villor, 
bostads- och hyresrätter samt uthyrning av sommarstugor och rum för 
privatpersoner 
Lilasidorna.se - Köp & sälj, gratis annonsering för privatpersoner - 
Limeway - Företagskatalog, hitta företag och tjänster. Även en 
komplett guide till sveriges e-handels siter. 
Listat.se - Gratis annonser för hantverkare, städare samt andra tjänster. 
LokalGuiden - Lediga lokaler i hela Sverige. En oberoende och 
rikstäckande marknadsplats för lediga lokaler och kommersiella 
fastigheter.
Lokalguiden 
LokalNytt - Rikstäckande marknadsplats för kommersiella lediga 
lokaler. 
Lokalt.se - Se vad din lokala handlare har att erbjuda dig idag? Värna 
om din lokala hembyggd, genom sammarbete lyckas vi. Vill ditt 
företag också synas här, välkommen in. 
Lokus - Sök bland Köp & Sälj-, Jobb-, Motor- och Bostadsannonser 
från 40 ledande morgontidningar i hela landet. 
LokusBostad - Sök bland bostadsannonser från över 40 ledande 
morgontidningar över hela landet. 
LokusMotor - Sök bland motorannonser från över 40 ledande 
morgontidningar i hela landet. 
Loppis i Ringestena - Begagnatmarknad. Antikt, kuriosa och begagnat. 
Loppis.se - Köp och sälj. 
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Länkhjälp - Länkar till många bra företag t.ex adlibris, cdon, 
annonsbörsen. 
MacMarknad - MacMarknad är till för dem som vill sälja, köpa eller 
byta Macintosh eller tillbehör. Annonsering är gratis. MacMarknad 
drivs ideellt av robe.nu. 
MarinGuiden - En samlingsplats på Internet för Sveriges 
båtintresserade. 
Market Uganda - Webbsiter i Uganda samlade på ett ställe.  
Marknad.nu - Den virtuella marknaden. Produkter i olika prisklasser. -
Marknaden.se - en webbbaserad köp-sälj-uthyrningssajt för såväl 
privatpersoner som företag. 
Marknadspalatset.se - Listar de bästa Köp & Sälj sajterna på nätet. 
Köp eller sälj begagnade prylar på nätet. 
Marknadsplatsen - Auktion direkt på nätet. 
MashinaX - För bilköpare och bilsäljare i norra Europa. Annonsera bil 
(med bild) och din annons visas tills bilen är såld. 
Maskin.nu - Här kan alla som jobbar med maskiner söka bland 
maskinannonser, annonsera ut maskiner och söka bland andra företag 
som arbetar med maskiner i företagsregistret. 
Maskinparken.se - Annonstorg för bygg och entreprenadmaskiner. -
Maskinportalen - Maskinportalen är en informations- och 
marknadsplats för verkstadsindustrin. I marknadstorget hittar du 
företagspresentationer, leverantörer, maskin- och agenturregister, 
mässor m.m. Det finns även en köp och säljmarknad. 
MC-Börsen - Köp, sälj eller byt din Motorcykel, reservdelar. Mer än 
2.500 annonser.
Mcannonser.nu - Gratis radannonsering för mopeder, MC, delar och 
tillbehör. 
McKlippet.com - Marknadsplatsen för motorcykel, moped, ATV och 
snöskoter. Privatpersoner annonserar gratis. 
Mercedesannonser - Gratis att annonsera. 

Mezzine.com - Gratis radannonser. Sök annonser efter län, stad eller 
kategori. Visa alla annonser från en viss säljare. 
Michels Musikerförmedling - Förmedlar kontakter mellan band/
musiker i form av digital anslagstavla och chat. 
Mitt Nya Hem - Annonsera här om du vill hyra (ut) eller byta en 
lägenhet, hus eller lokal i Stor-stockholm. 
Mobilia - Svensk sajt med allt från shopping till Casino. Som företag 
annonsera du hos oss för endast 295 Kr/År
Mobilmarknaden - Begagnadbörs för mobiltelefoner och tillbehör.  
Mohippa.se - Välkommen till den ultimata guiden för en lyckad 
möhippa eller svensexa. Här finner du företag i hela landet som 
specialiserat sig på att gör just er möhippa/svensexa till en fantastisk 
upplevelse. 
Motorbörsen - Sveriges mest aktuella marknadsplats när det gäller 
privatannonserade motorfordon på internet. Här hittar du massor av 
bilar, MC och tillbehör som är till salu. 
Motorfyndet Swedish Auto-Site - Annonser: Bilar, Båtar, MC, 
Mopeder, Snöskoter, Alla typer av fordon samt råd och tips vid 
bilköpet. 
MotorSverige - Köp och sälj bilar, mopeder, mc, däck och fälg mm. 
Annonsera gratis med bild. 
Motorwebben - Köp- och säljsida för fordon. Allt från husbilar till 
rallybilar, sidan har specialannonser för motorsport. 
mrBid - mrBid - marknadsplats där samlare och vanligt folk kan köpa 
och sälja saker i auktionsform. Snabbt enkelt och just nu - gratis. - 
MRFs Biltorg - Sveriges största bilmarknad på Internet. Här saluför 
Sveriges MRF-handlare sina begagnade fordon. Databasen uppdateras 
varje vecka.
Musikauktioner.com (Henso Trading) - Sälj musik, film, 
hemelektronik och magasin/tidningar i auktionsform. 
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Musiktorget Köp & Sälj - Gratis annonsering. Köp och sälj 
musikinstrument och tillbehör på Musiktorget.
Mussec - Mycket mer än Sveriges annonsmarknad för 
musikutrustning! -
My-annonser - Köp& sälj annonser för hela Sverige 
MyTristan - Till för dig som skulle vilja jobba hemma, tjäna extra 
pengar eller ersätta din nuvaranade inkomst, bestämma dina egna 
arbetstider. Här kan du hitta jobba hemma, jobb över hela världen, tips, 
reklam, sätt in din egen jobba hemma annons mm. 
Net Instruments - Musikinstrument till salu och köpes. Sökbar databas 
med instrument från hela världen, med fotografier. Gratis annonsering. 
NetPrices - En startsida för er som vill shoppa billigt på Internet. 
Andra lågpriskunder har här rekommenderat olika "web shops", 
produkter och tjänster. 
Nice at Home AB - Förmedlar hushållsnära tjänster 
Notis.se - Internets allra bästa sidor. 
Ny Bostad - Gratis bostadsannonser med effektiva sökfunktioner och 
heltäckande annonskategorier d.v.s. lägenheter och bostäder säljes, 
uthyres, köpes, önskas hyra samt bytes.
Nyannons.se - Köp, sälj och byt i hela Sverige. 
Nyhetskanalen - En sajt med lokal information, turism, gratis 
annonsmarknad anpassad kommunvis för hela Sverige. 
Ohlssons Innovationsfabrik - En marknadsplats/mötesplats för 
innovationsprospekt, investerare, kompetens och nya innovativa 
produkter. 
Okeli frilans - Projektbaserad arbetsförmedling för studenter, 
frilansare, översättare och alla som vill tjäna extra. Främst inom Web 
& IT, men även översättning m.m. Det finns ingen gräns för vilken typ 
av projekt som kan förmedlas. 
Ortstavlan - Digital anslagstavla med analogt utseende för 
ortsbevakning alla typer av evenemang. 

Partynätet - Allt inom nöje. Krogar, artister, coverband, trubadurer, 
illusionister mm. Även köp- & säljsida. 
PC Bazar, Köp&Sälj - Data Pc Bazar Köp&Sälj, annonsera gratis 
datorer och tillbehör. 
PeppeTre - Gratis annonsmarknad, den nya generationen. AJAX 
sökningar och MMS annonser. Allt gratis! ]
Perras Startsida - Länkar vidare - En enkel startsida med 
nyhetsrubriker och aktuellt samt en länksamling för att gå vidare på 
Internet. 
Planet Sollentuna - Erbjuder nya kommunikationsvägar och 
informationskanaler för människor och företag i Sollentuna.  
Platsen - Gratis annonsmarknad för privatpersoner. 
Prisguiden - Samlar annonser för begagnade datorer från den senaste 
månaden. 
Profil Portalen - Portal med länkar till shopping på Internet. Erbjuder 
även restips, resmålsinformation samt tjänster inom profilkläder och 
presentreklam. 
Pryl.se - Gratis anonsering. Massor av sökbara annonser i alla Sveriges 
län 
Prylar i fokus 
prylar.nu - Prylar.nu är en gratis privat annonsmarknad som har fösökt 
ta fasta på användarnas krav för smidiga begagnataffärer. - 
Prylbanken.se - Köp- och säljmarknad, även hyres, bytes och skänkes. 
För både privatpersoner och företag. 
Prylix.se - Kan du köpa och sälja prylar. Du annonserar gratis. Här kan 
du hitta du bland annat bilar hus datorer båtar stugor smycken. 
Prylwebben - Ensida för att köpa och sälja musikskivor, filmer samt 
hemelektronik. 
Pyzen.se - Handelsplats för barnprylar. Här kan du köpa, sälja, byta 
och autkionera ut dina barnprylar. 
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R2 Concept AB - Lättillgänglig, snabb och heltäckande webb med 
information som underlättar samvaron i alla situationer där människor 
möts. 
Radioannonser - Radioannonnser - Köp- och Säljsida - 
Direktannonsering. 
Reco.se - Sanningen om alla Sveriges företag - Rekommendationer 
och användargenererad information om alla Sveriges företag; 
Restauranger, Pizzerior, Tandläkare, Snickare, Bilmekaniker, Frisörer, 
Bilhandlare, Rörmokare, kort sagt allt du kan tänkas behöva. - 
Rencke.com - Portalen fungerar som mötesplats och nav för arbetare 
och arbetsgivare inom gas- och oljebranschen. Det finns tex möjlighet 
för arbetsgivare att länka till sidan, skicka upp företagspresentationer, 
samåkningsforum mm. 
Rindö Retro - En mötesplats för pesoner intresserade av 
vintageinstrument, gitarrer, basar, förstärkare och tillbehör. Speciellt 
för intresserade av gamla Hagströminstrument
Roliga events 
Sakletaren 
Senaste.se - Annonser med de senaste produkterna
Servicestart AB - Vi hjälper köpare av tjänster att få bästa möjliga 
hjälp med det de önskar få utfört. Köpare kan tydligt beskriva sitt 
behov och samtidigt nå alla potentiella leverantörer med ett klick utan 
någon kostnad eller förpliktelser. 
Sjalar.nu - En sida om bärsjalar och bärandet av barn. Läs om varför, 
hur och med vad man ska bära; köp begangnad eller ny bärsjal. 
Skandinaviskt annonsforum - Annonsera gratis i Skandinavien och 
worldwide. Annonsera vad du vill, ingen radbegränsning. Du kan 
också använda bilder.
Skanetorget.se - Köp och Sälj på Skånes egen annonsmarknad. 
Skivhavet - Här finns både CD och LP till salu, men även möjlighet för 
besökaren att sälja sina egna plattor. Sökformulär, länkar och mycket 

mer roligt. 
Sluss.se - En sökkatalog för svenska kvalitetssajter. Den perfekta 
platsen för att hitta det bästa på nätet. 
Sollentuna.Nu - Lokalt torg för Sollentunas företag, föreningar och 
Sollentunabor. 
Sparportalen - Här får du hjälp med att spara pengar. Det finns många 
småtips som tillsammans kan spara mycket pengar. - 
Spelstation - Gratis Annonsering. Köp, Byt, Sälj eller Skänk dina Tv-
Spel & Dataspel.
Sponsra - Sök sponsorer på denna annonsplats som kopplar ihop 
idrottare och andra intressanta människor med företag - 
Stavarnet - Konsthantverk från olika delar av världen. Svenskt 
konsthantverk, gotländskt konsthantverk. 
Stubok.net - Det här är den rikstäckande digitala anslagtavlan för 
kurslitteratur där studenter gratis kan annonsera ut sin begagnade 
kurslitteratur. Ger även dig som söker kurslitteratur en möjlighet till att 
billigt få tag i böcker som du behöver. 
Studentannonser - Lättanvänd rikstäckande marknadsplats för Sveriges 
studenter som innehåller alla annonser från svenska 
studentannonssajter på Internet.
Stugmarknad.se - En kostnadsfri annonsplats för alla som vill hyra/
hyra ut semesterbostad, båtar, båtplatser och liknande.  
Stugsidan.se - Samlingsplats för alla privatpersoner och företag som 
vill hyra ut sina stugor, lägenheter,fritidshus, stugbyar, fjällstugor och 
campingplatser. Både i Sverige och utomlands.  
SveaMarknad.se - Lägg in/sök annonser i flera olika kategorier som 
fordon, hem, elektronik, affärsverksamhet, m.m. Tjänsten är helt 
gratis. 
Sveaportalen - Allt du behöver veta om butiker, affärer, restauranger, 
caféer, shopping och öppettider. 
Svenska AntikNätet - Din guide till antik-Sverige.  
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SverigeKryssning.se - Kryssningar i lyx och flärd såväl som budget 
och skönhet. Din sida för kryssning till alla resmål, inrikes och 
internationellt. 
SweSeek - Svensk sökmotor över näringslivet i Sverige. Även företag 
utan hemsida.
Säljarnas.se - En köp- och säljmarknad för begagnade IKEA-möbler. 
Säljes.se - www.saljes.se - Gratis Annonsmarknad Online på Internet. 
Sök bästa och lägsta priserna. Köpes, Säljes, Mottages, Bortskänkes, 
Billigaste, Dyraste Priset eller Gratis. Dags för inköp? Handla nu. 
Sökannons - Sök bland mängder av annonser snabbt och enkelt. 
Köpes, bytes och säljes. 
Tian.nu - Annonsera för en tia. Köp och sälj annonser från hela 
Sverige.
Till-salu - Annonsportal med egen www-adress till din annons. 
Tipssidan - Här hittar du massor av gratissaker, tips på hur du tjänar 
och sparar pengar och du lär dig fördelarna vid prenumerations- och 
prova på erbjudanden. 
Tjing - En tjänst som underlättar för dig som tillfälligt behöver hitta 
saker att hyra, men också för dig som själv vill hyra ut dina grejer och 
nå rätt målgrupp. 
Tjänstefolk.se - Marknadsplats för hushållsnära tjänster. Medlemmar 
kan både erbjuda och söka efter hjälp med t ex städning, barnpassning, 
trädgårdsarbete mm från andra besökare. 
Total utveckling - Länkar och annonser. 
TradeCenter - Här kan du söka efter begagnade husvagnar, husbilar, 
båtar, motorcyklar, snöskotrar m.m. från ledande återförsäljare runt om 
i landet 
Traderamotor.com - Radannonsering av begagnade bilar, motorcyklar, 
mopeder, snöskotrar, husbilar, husvagnar och delar för privatpersoner 
och företagare. 
Transold - Marknadsplats för försäljning av konst, antikviteter och 

designade föremål med kvalitet. 
Transportbilsguiden - För dig som arbetar med nyttofordon. Artiklar, 
branschlösningar, fordon, specialbyggen, kringutrustning, styling, 
gratis annonstorg och annat nyttigt. 
tretillfem.com - Köp, sälj, hyr ut eller byt. Annonsera ut dina prylar 
helt gratis i vår annonsmarknad. Med din annons når du hela Sverige. 
Träffpunkt Gotland HB - Gotland din träffpunkt i Sverige. - 
tunnland.se - Annonsmarknad för lant, jord- och skogsbruk, jakt & 
fiske. Gratis annonsering för privat och företag. 
usabil.com - Bilbörs för usabilar. 
V8garaget - Gratis annonsmarknad för USA-bilar. Alla annonser 
publiceras på webben, i mobilen och via RSS. 
Vacationvalley - Stuguthyrning i Sverige och resten av världen. 
Annonsera ut ditt eget hus gratis. 
webcar2000.com - Är en marknadsplats för nya och begagnade bilar, 
båtar, motorcyklar, mopeder, husvagnar, husbilar, snöskotrar samt 
arbetsfordon och maskiner. Erbjuder även kringtjänster såsom olika 
tester och guider, statistik över begagnatpriser, nyttiga länkar, 
diskussionsforum, information om försäkring och finansiering med 
mera. 
Webregistret.se - Här kan du hitta adresser till företag och annonsera.
Villaportaler - Information om produkter, tjänster, varumärken, 
leverantörer och nyheter. Klicka på önskat produktområde så kommer 
Du direkt till den speciella portal som på ett överskådligt sätt skall ge 
Dig önskade informationer. 
VW Marknaden för Volkswagen före 1976 - Gratis rikstäckande 
annonsmarknad för Volkswagen och delar till Volkswagen upp till 
årsmodell 1975. 
www.LGH.se - Annonsera gratis efter lediga lägenheter, byte, 
andrahand, hyresrätter, bostadsrätter
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www.usabil.nu - Nordens största annons sida för USA bilar och mc 
med bild. 
Välkommen till Agersta - Ridshop, Ponyridning, Turridning, Ridläger, 
Islandshästar, Ridkurser. 
 Zicom Instant Publishing - Gratis annonsering, köp sälj elektronik, 
datorer, hamradio omedelbar publicering. Skriv en artikel eller fråga. 
Älandsbro Företagsguide - Företagsguide för Älandsbroföretag. 
Branschregister. Älandsbro aik 
Örtodlarna i Halland - Ekonomisk förening som odlar, förädlar och 
säljer torkade örtkryddor, kryddblandningar, teblandningar samt 
örtkryddade vinägrar. Sortimentet omfattar 30 olika produkter. 
Odlingarna är ekologiska och alla delar av verksamheten är godkända 
av KRAV.
Österlen på Internet - En gemensam knutpunkt för Österlen. Samlad 
information från hela bygden, t.ex. kommuninformation, turism, 
näringsliv, mat m.m. Innehåller även Företagsnätet på Österlen - ett 
elektroniskt nätverk för företagare i sydöstra Skåne. 

Mölndals länkkatalog:
Handel 
Handelskalendrar och -lexikon 
-- Markander och varumässor  
Qi Handel 

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Utrikesdepartementet:

Exportkreditnämnden, EKN

Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av svenska 
varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064
103 61 Stockholm
Tel: 08-788 00 00
Fax: 08-411 81 49

Inspektionen för strategiska produkter, ISP

Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av 
vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som 
för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s 
konvention om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252
107 22 Stockholm
Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

Kommerskollegium

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel 
och handelspolitik och arbetar för en öppen handel, både inom och 
utanför EU.
Box 6803
113 86 Stockholm Tel: 08-690 48 00 Fax: 08-30 67 59
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654 Telekommunikationsverksamheter.

Telia AB
Post-och telestyrelsen PTS (Även på 656 )
Svenska rymdaktiebolaget
IT-kommissionen. Även på 651
Teracom AB
SeniorNet Sweden
Nummer.nu ??

65,4.... Datakommunikation
65,4.... Datortidningar
65,4.... Datorvetenskap
65,4.... Digitalisering
65,4.... Grafik
65,4.... Internet
65,4.... DATORER
65,4.... Transport och kommunikation

65,4.... Personliga hemsidor
65,4.... Blekinge län
65,4.... Dalarnas län
65,4.... Gotlands län
65,4.... Gävleborgs län
65,4.... Göteborgs och Bohus län
65,4.... Hallands län
65,4.... Jämtlands län
65,4.... Jönköpings län
65,4.... Kalmar län
65,4.... Kronobergs län
65,4.... Norrbottens län
65,4.... Skaraborgs län

65,4.... Skåne län
65,4.... Stockholms län
65,4.... Svenskar i utlandet
65,4.... Södermanlands län
65,4.... Uppsala län
65,4.... Värmlands län
65,4.... Västerbottens län
65,4.... Västernorrlands län
65,4.... Västmanlands län
65,4.... Västra Götalands län
65,4.... Älvsborgs län
65,4.... Örebro län
65,4.... Östergötlands län
65,4.... WAP
65,4.... Datakommunikation
65,4.... Telekommunikation
65,4.... WAP-produktion

Andra index för Internet*
Databaser *
Datortidningar *
Enkäter och undersökningar *
Information och dokumentation *
Internetcaféer *
Internetkonsulter *
Internetleverantörer *
Internettjänster *
Litteratur *
Maskiner kopplade till nätet *
World Wide Web *
Forum *
HTML-guider *
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Personliga hemsidor *
Programvaror *
WAP *
Webbhotell *
Webbringar *
WWW-produktion *
WWW-tips *
Internet i Sverige:
Webbkatalogen
Domännamnsregistret
ISOC-SE
II-stiftelsen
Netnod
Internet i världen:
NORDUnet
ISOC
IETF
W3C
Övrig webbinformation: (Sökmotorer):
Yahoo, Webcrawler, AltaVista, Google, Alltheweb, Sesam

Mölndals länkkatalog:
Tele 
Qjg Tele 
Länkkatalog. Mölndals stadsbibliotek
Sökhjälpmedel:
Kvickref De viktigaste informationsdatabaserna samlade på en sida.
Sökverktyg

Länkskafferiet
Teknik
delar om   Datorer och IT

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Näringsdepartementet.

Post- och telestyrelsen, PTS

PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål 
att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra 
kommunikationstjänster. 
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM 
Telefon 08-678 55 00
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655 Förlagsverksamheter o d.

Svenska förläggarföreningen
Svenska bokhandlareföreningen, även på 653.

65,5.... Mediaföretag
65,5.... Transport och kommunikation
65,5.... Media och kommunikation

Mölndals länkkatalog:
Bokförlag, bokhandel 
Ad Bokförlag, bokhandel 

656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

A-banan Projekt AB
Institut för kommunikationsanalys, Statens, SIKA
Statens haverikommission SHK
Generaltullstyrelsen GTS
Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI
AB Svensk Bilprovning
Svensk-Danska Broförbindelsen, SVEDAB AB
Vägverket VV
Banverket BV
Väg- och Baninvest AB, Statens
Green Cargo AB
SJ AB
Sjöfartsverket SjöV
Swedish National Road Consulting AB, SweRoad
AB Göta kanalbolag
Handelsflottans kultur- o fritidsråd HKF (Äv 7955 )
Luftfartsverket LFV
Flygplatsnämnden
Post-och telestyrelsen PTS (Även på 654 )
Posten AB
Resegarantinämnden
Sveriges Rese-och Turistråd AB
Fartygsuttagningskommissionen FUK
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande NTF
Rikstrafiken
Sjöhistoriska samfundet
Svenska vägföreningen
Sveriges redarförening
Tullverket
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Vänerns seglationsstyrelse
Järnvägsinspektionen
Svenska Lagerhus AB
Rederinämnden
AB SwedCarrier
Estoniasamlingen Järnvägsstyrelsen Trafiken.nu

65,6.... Transport och kommunikation
65,6.... Resor
65,6.... Trafik
65,6.... Trafikskolor

Flygplatser *
Fraktbolag *
Hamnar *
Trafiksäkerhetsföretag *
Transport och kommunikation *

Mölndals länkkatalog:
TEKNIK, INDUSTRI, KOMMUNIKATIONER
Delar som gäller ingenjörsmässig konstruktion o d hör till 62. 
Tillverkning hör till 66-69. 
Drift av det konstruerade och tillverkade  hör hemma i områden för 
drift. Exempelvis hör drift av transportmedel till 656. 
Uppfinnare och uppfinningar 
Materiallära 
Energiförsörjning 
Amatör- och hobbyverksamhet 
 
Kommunikationer 
-- Landsvägstrafik och -fordon 

-- Järnvägar 
-- Fartyg och sjöfart 
-- Fritidsbåtar 
-- Flyg och rymd 
---- Luftfart 
---- Rymdfart 
-- Transporter, Tidtabeller 
 
Pr Transportmedel och kommunikationer 
Pra Landsvägsfordon och -trafik 
Prb Järnvägar och spårvägar 
Prc Fartyg och sjöfart 
Prd Luftfart och rymdfart 
Prda Luftfart 
Prde Rymdteknik och rymdfart 

Post och frimärken 
Qjf Post och frimärken 
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Myndigheter under departementen i maj 2008.

Näringsdepartementet

Banverket

Banverket är central förvaltningsmyndighet som ansvarar för att driva, 
underhålla och utveckla statens spåranläggningar. Banverket har också 
ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstransportsystemet i 
Sverige. I sektorsansvaret ingår även tunnelbane- och spårvägssystem. 
781 85 Borlänge
Telefon 0243-44 50 00 

Järnvägsstyrelsen

Järnvägsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och utövar 
tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen. 
Järnvägsstyrelsen ska verka för en hög säkerhet i järnvägs-, spår och 
tunnelbanesystemen och för en effektiv järnvägsmarknad med en sund 
konkurrens.
Box 14, 781 21 Borlänge
Telefon 0243-24 69 00

Luftfartsstyrelsen

Luftfartsstyrelsen ansvarar för regler och tillsyn för säkerhet inom 
svensk luftfart samt övervakar, analyserar och utvärderar 
luftfartssektorns utveckling. 
Vikboplan 7, 601 73 Norrköping 
Telefon 011-415 21 00

Vägverket

Vägverket är statens företrädare på central nivå för frågor inom 
vägområdet. Vägverket förvaltar statens vägar och har dessutom ett 
samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet. 
Sektorsansvaret omfattar miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgänglighet, 
framkomlighet och effektivitet samt frågor som rör körkort och 
registerhållning, väginformatik, fordon, kollektivtrafik, 
handikappanpassning, yrkestrafik och tillämpad samhällsmotiverad 
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom 
vägtransportsystemet.
Röda vägen 1, 781 87 Borlänge
Telefon 0771-119 119

Post- och telestyrelsen, PTS

PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål 
att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra 
kommunikationstjänster. 
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM 
Telefon 08-678 55 00

Rederinämnden

Nämndens uppgift är att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart 
och följa upp den svenska sjöfartens internationella 
konkurrenssituation.
Box 11125, 404 23 GÖTEBORG
Telefon 031-80 63 40

http://www.banverket.se/
http://www.banverket.se/
http://www.jvs.se/
http://www.jvs.se/
http://www.luftfartsstyrelsen.se/
http://www.luftfartsstyrelsen.se/
http://www.vv.se/
http://www.vv.se/
http://www.pts.se/
http://www.pts.se/


Rikstrafiken

Myndighetens uppgift är att verka för utveckling och samordning av 
den kollektiva interregionala persontrafiken och därigenom bidra till 
att de transportpolitiska målen uppnås. Rikstrafiken svarar som en del 
av detta arbete för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad 
persontrafik som inte kan bedrivas på kommersiella grunder, t.ex. 
sovvagnstrafiken mellan norra Sverige och Stockholm/Göteborg.
Box 473, 851 06 SUNDSVALL
Telefon 060-67 82 50

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

SIKA arbetar med utredningar, statistik, prognos- och analysmetoder 
inom transport- och kommunikationsområdet. Myndigheten ska verka 
för att medborgarna och näringslivet i Sverige får goda, miljövänliga 
och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva och 
långsiktigt hållbara.
Akademigatan 2, 831 40 Östersund 
Telefon 063-14 00 00

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att 
bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och 
transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete ingår 
analyser av transportsektorns effekter på miljön och 
energiförbrukningen. VTI har också ett stort internationellt samarbete.
581 95 Linköping
Telefon 013-20 40 00

Stängselnämnden

Stängselnämnden prövar frågor om stängsel utmed järnväg enligt 
lagen om stängselskyldighet (1945:119).
Nämnden nås genom: 
Infrastrukturenheten
Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

LFV

LFV svarar för att på ett företagsekonomiskt sätt driva och utveckla 
statens flygtrafiktjänst och flygplatser och därmed sammanhängande 
verksamhet. Verket driver 19 flygplatser och svarar för 
flygtrafikledningen i Sverige.
601 79 Norrköping 
Telefon 011-19 20 00

Sjöfartsverket

Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. 
Sjöfartsverkets del av det transportpolitiska målet är att se till att 
sjöfart ska kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga 
svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva former. 
Sjöfartsverket ska även verka för hög säkerhet ombord på svenska 
fartyg samt att sjöfarten ska bli mer miljöanpassad.
601 78 Norrköping
Telefon 011-19 10 00

http://www.rikstrafiken.se/
http://www.rikstrafiken.se/
http://www.sika-institute.se/
http://www.sika-institute.se/
http://www.vti.se/
http://www.vti.se/
http://www.lfv.se/
http://www.lfv.se/
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.sjofartsverket.se/


Statens järnvägar

Statens järnvägar är ett affärsverk som förvaltar den egendom och 
ansvarar för den verksamhet som före utgången av 2000 ingick i 
Statens järnvägars verksamhet och som inte överfördes till aktiebolag 
vid årsskiftet 2000/2001 eller som därefter avvecklats eller förts över 
till myndigheter eller aktiebolag. Statens järnvägars verksamhet har 
följande uppgifter:
- förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden
- fordonsförvaltning
- administration och avveckling av diverse åtaganden, ex personal, 
fastigheter, arkiv m.m
Box 1153
111 81 Stockholm
Telefon 08-762 32 00

Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Resegarantinämnden

Kammarkollegiet, Box 2215, 103 15 Stockholm
Tfn 08-700 08 00
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AB Bostadsgaranti
Första AP-fonden
Andra AP-fonden
Tredje AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Sjunde AP-fonden
Bostadsfinasieringsaktiebolag, Statens,SBAB
Riksbanken
Riksbanksfullmäktige
Invest in Sweden Agency,
Finansinspektionen
Försäkringskasseförbundet
Sveriges Försäkringsförbund
Statens förnyelsefond
Norrlandsfonden, Stiftelsen
OM Stockholmsbörsen
Stockholmsbörsen (Part of OM)
Riksförsäkringsverket RFV
Riksskatteverket
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Bokföringsnämnden
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomiska rådet
Ekonomistyrningsverket
Fonden för svensk-norskt industriellt samarb.,SNI
Forskarskattenämnden
FAR - föreningen för revisionsbyråbranschen

http://www.statensjarnvagar.se/
http://www.statensjarnvagar.se/
http://www.kammarkollegiet.se/resegar/resegarnamnd.html
http://www.kammarkollegiet.se/resegar/resegarnamnd.html


Insättningsgarantinämnden, IGN
Längmanska kulturfondens nämnd
Pensionsverk, Statens SPV
Premiepensionsmyndigheten, PPM
Revisorsnämnden
Sjöassuradörernas Förening
Skatterättsnämnden
Bostadskreditnämnd, Statens, BKN
Swedfund International AB
Svenska försäkringsföreningen
Svenska Revisorsamfundet
Sveriges Försäkringsförbund
Tjänstepensions- och grupplivsnämnden
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Bostadsnämnd, Statens
Civitas Holding AB
Arvsfondsdelegationen
Industrifonden, Stiftelsen
Nämnden för statens avtalsförsäkringar
Försäkringskassan
Kronofogdemyndigheter
Minpension.se
Riksrevisionen
Skatteverket
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Sveriges riksbank

65,7.... Aktie- och finansmarknaden
65,7.... Socialförsäkring

Mölndals länkkatalog:

EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN 
Nationalekonomi och internationell och global ekonomi på 
övergripande nivå hör till 33. I 657 ingår de mer praktiska  
penningverksamheterna.
Bibliografi 
Allmäna ekonomilänkar 
Nationalekonomi och finansväsen 
-- Ekonomisk teori 
-- Konjunkturlära 
-- Ekonomiska förhållanden 
-- Penning- och bankväsen 
-- Växelkurser 
-- Bank- och kreditväsen 
-- Börsväsen 
-- Internationella kapitalrörelser 
-- Statshushållning 
-- Skatter 
-- Tullväsen 
-- Redovisning 
Qa Nationalekonomi och finansväsen 
Försäkring 
Kooperation

Länkskafferiet
Slå upp
delar om
Växelkurser, valutaomvandling 
Samhälle och ekonomi 
delar om 
Ekonomi och näringsliv  
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Myndigheter under departementen i maj 2008.

Finansdepartementet:

Första AP-fonden

Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har i 
uppdrag att förvalta det fonderade kapitalet inom 
inkomstpensionssystemet. Fonderna ska förvaltas till största möjliga 
nytta för pensionssystemet. Målet är hög långsiktig avkastning i 
förhållande till risken i placeringarna.

Andra AP-fonden

Se Första AP-fonden.

Tredje AP-fonden

Se Första AP-fonden.

Fjärde AP-fonden

Se Första AP-fonden.

Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och 
hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital 
i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till 
utvecklingen av det svenska näringslivet.

Sjunde AP-fonden

Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionsmedel för de som avstått 
från att välja någon annan fond (Premiesparfonden) samt en fritt 
valbar fond inom premiepensionssystemet (Premievalsfonden).

Bokföringsnämnden

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god 
redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och 
informationsmaterial om tillämpningen av framför allt 
bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Ekonomistyrningsverket

ESV är expertmyndigheten för den samlade ekonomistyrningen i 
staten.

Finansinspektionen

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen 
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och 
finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att följa 
och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Myndighetens 
verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt 
system. Myndigheten har till uppgift att verka för ett gott 
konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådet ska årligen följa upp om de grundläggande målen 

http://www.ap1.se/
http://www.ap1.se/
http://www.ap2.se/
http://www.ap2.se/
http://www.ap3.se/
http://www.ap3.se/
http://www.ap4.se/
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http://www.bfn.se/
http://www.esv.se/index.html
http://www.esv.se/index.html
http://www.fi.se/
http://www.fi.se/
http://www.finanspolitiskaradet.se/
http://www.finanspolitiskaradet.se/


för finanspolitiken uppnås. Rådet kommer att granska tydligheten i de 
ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i det underlag som 
regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska också verka för en 
ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Forskarskattenämnden

Forskarskattenämnden är en myndighet under Finansdepartementet 
som beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader för utländska 
experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i 
Sverige. Nämndens ledamöter utses av regeringen.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det 
statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, 
riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom 
uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, 
registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom 
begravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation 
av tolkar och översättare. Kammarkollegiet bevakar Allmänna 
arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som 
beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. De analyserar 
den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och 
bedriver forskning med anknytning till detta.

Krigsförsäkringsnämnden

Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om 
försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om 
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten är sedan den 1 juli 2006 en myndighet som 
finns i hela landet med huvudkontor i Solna. Kronofogdemyndigheten 
ansvarar bland annat för frågor om verkställighet, indrivning, 
betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och tillsyn 
konkurs.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, 
kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert 
och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även 
medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som 
spelande kan medföra.

Offentliga sektorns särskilda nämnd

Premiepensionsmyndigheten (PPM)

PPM ansvarar för frågor om premiepension enligt lagen om 
inkomstgrundad ålderspension och lagen med vissa bestämmelser om 
Premiepensionsmyndigheten. PPM samverkar med Försäkringskassan 
i frågor om det allmänna pensionssystemet, när det har betydelse för 
respektive myndighets verksamhet.
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Riksgälden

Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens 
finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens internbank 
med ansvar för det statliga betalningssystemet. Riksgälden ansvarar 
också för att hantera statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat 
om. Riksgälden ger även statliga garantier och lån, efter beslut av 
riksdag och regering. Sedan årsskiftet 2007/2008 hanterar Riksgälden 
även Insättningsgarantin och Investerarskyddet uppgifter som 
Insättningsgarantinämnden tidigare avsvarade för.

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som 
meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Nämndens 
ledamöter utses av regeringen.
Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte 
omedelbart framgår av lagtext eller praxis.

Skatteverket

Skatteverket finns över hela landet och är sedan den 1 januari 2004 en 
myndighet med huvudkontor i Solna. Skatteverket ansvarar bland 
annat för frågor om skatter, socialavgifter, folkbokföring och vissa 
borgenärsuppgifter.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31 
januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt 
överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen 

(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Statens bostadskreditnämnd

Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att:
- bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder 
sker i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som behövs i detta syfte,
- förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat,
- för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan 
vid omstrukturering eller rekonstruktion av kommunala 
bostadsföretag,
- följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och 
bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av åtgärder 
som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av 
genomförda åtgärder,
- pröva och besluta om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

Statens pensionsverk

SPV skall sköta tjänstepensioner med statlig anknytning på ett 
serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. SPV administrerar 
tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för stat och statliga bolag. 
Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen.

Statens Personadressregisternämnd (SPAR-nämnden)

Statens personadressregisternämnd är huvudman för det statliga 
personadressregistret (SPAR). Nämnden är också 
personuppgiftsansvarig för SPAR.
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Statens skaderegleringsnämnd (SSRN)

SSRN avger yttranden i ärenden som rör ersättning för personskada 
eller annan skada på begäran av statliga myndigheter.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd (PGN)

PGN inrättades 1988 enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring 
(TGL-S). Myndigheten leds av en nämnd som består av en opartisk 
ordförande och företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på 
den statliga arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att pröva frågor 
om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt TGL-S och 
utöva arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga 
pensionsbestämmelser. Nämndens verksamheten regleras i Förordning 
med instruktionen för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. 
Nämndens kansli har sitt säte hos Statens pensionsverk i Sundsvall.

Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa

För sparbankerna i riket skall finnas en gemensam fond (sparbankernas 
säkerhetskassa) med uppgift att i enlighet med de i denna lag givna 
bestämmelser trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.

Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank

Sveriges allmänna hypoteksbank har till uppgift att fullfölja den 
ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1994:758) 
om ombildning av landshypoteksinstitutionen.

Tullverket

Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer 
och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt avgifter så att en 
riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar 
trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel 
av varor följs.

Bolag

AB Svenska spel

Svenska Spel är Sveriges ledande spelföretag och står för 54 procent 
av den totala spelmarknaden.

Stiftelser

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska 
medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna 
utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.

Trygghetsstiftelsen

Stiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens ändamål är 
att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn som på 
grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. 
Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid 
omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort. 
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Justitiedepartementet

Revisorsnämnden

Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn 08 - 783 18 70 
Arbetsområde: handlägger frågor om godkännande och auktorisation 
av revisorer samt registrering av revisionsbolag.

Socialdepartementet

Försäkringskassan

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan. 
Socialförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer.

Utrikesdepartementet.

Invest in Sweden Agency, ISA

(Myndigheten för utländska investeringar i Sverige)
Invest in Sweden Agency ska genom information och kontakter aktivt 
medverka till att utländska företag investerar eller samverkar med 
svenska företag för att få till stånd nyetableringar och nyinvesteringar i 
Sverige.
Box 90
101 21 Stockholm
Tel: 08-402 78 00
Fax: 08-402 78 78

658 Allmän företagsekonomi. Arbetsförmedling och
arbetsmarknad.

Nämnden för styrelserepresentation
Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier EFA
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Skiljenämnden för arbetsmiljöfrågor
Arbetsgivarverket
Statliga sektorns arbetsmiljönämnd
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Jämställdshetsombudmannen JämO
Trygghetsstiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm, SSE(Även på 7957 )
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SKTF
Samhall AB
ALMI Företagspartner AB
Företagarnas Riksorganisation
ILO-kommittén
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Konkurrensverket . KKV
Offentliganställdas förhandlingsråd. OFR
Kooperativa förbundet, KF
Svenskt Näringsliv
Svenska Civilekonomiföreningen
Trygghetsnämnden TrN
Utlandslönenämnd, Statens UtN
Arbetsmiljöverket

http://www.revisorsnamnden.se/
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http://www.forsakringskassan.se/
http://www.forsakringskassan.se/
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Näringslivets nämnd för regelgranskning NNR
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Medlingsinstitutet
Arbetsförmedlingar
Företagarguiden
Företagsregistrering
Länsarbetsnämnder
NUTEK, Verket för näringslivsutveckling
Offentliga Jobb
Verket för näringslivsutveckling, NUTEK

65,8.... Arbete
65,8.... Distansarbete
65,8.... Företag
65,8.... Företagsspel
65,8.... Organisationer
65,8.... Ekonomi
Arbete *:
Arbetsförmedling *
Dansare *
Fackföreningar *
Fotografer *
Frilansare *
Författare *
Journalister *
Kockar *
Konstnärer *
Modeller *
Musiker *
Skådespelare *

Näringsliv/Företag *
Samtliga företag i katalogen ligger under denna kategori.

Advokater 
Aktie- och finansmarknaden 
Bilar och motorfordon 
Blommor och växter 
Boende och logi 
Byggsektorn 
Båtar 
Dataföretag 
Design och formgivning 
Djur och husdjur 
Elektronik 
Elektroteknik 
Energi 
Entreprenad 
Fastigheter 
Forskning och utveckling 
Förlag, böcker och trycksaker 
Gruvföretag 
Handelsföretag 
Hantverk 
Hem och trädgård 
Hälso- och sjukvård 
Industrivaror 
Information 
Instrument 
Jordbruk 
Juridik och patent 
Kemi 
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Kläder och skor 
Koncerner 
Konferenser och konvent 
Konsulter 
Konsumentvaror 
Kontorsvaror 
Kultur 
Laboratorier och -utrustning 
Lantmäteri 
Livsmedel 
Logistik 
Marknadsföring 
Media 
Metallindustrier 
Miljö och återvinning 
Musik 
Nöjen 
Personal 
Plastindustri 
Resor 
Restauranger 
Sanering 
Skogsindustri 
Spel, lotteri och vadhållning 
Sport och fritid 
Språk och språkbehandling 
Säkerhet 
Telekommunikation 
Textil och konfektion 
Tjänstesektorn 
Transport 

Underhåll 
Utbildning 
Vattenförsörjning 

Näringsliv/Organisationer *:
Samarbetsorganisationer inom näringslivet. Antingen bransch- eller 
geografiskt samarbete.
Arbetsgivarföreningar 
Branschföreningar
Fackföreningar
Internationella 
Nätverk 

Mölndals länkkatalog: 
Bibliografi 
Allmäna ekonomilänkar 
Företagsekonomi 
-- Standardisering 
Qb Företagsekonomi
-- Arbete och arbetsmarknad 
Oha Arbete och arbetsmarknad 

Länkskafferiet
Samhälle och ekonomi
delar om
Ekonomi och näringsliv  
Skola, utbildning och arbete

SvenWimnell 080225: LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv,
Företagarna och AMS, Arbetsförmedlingen.  Enligt Internet 080225.
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Myndigheter under departementen i maj 2008.

Arbetsmarknadsdepartementet:

Arbetsmiljöverket, AV

AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så 
att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/
föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om 
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket hör 
tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser. 
Box 1259, 171 84 Solna
Telefon 08-730 90 00

Arbetsförmedlingen

Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten 
Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder. 
113 99 Stockholm 
Telefon 08-5860 6000

ILO-kommittén

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för 
sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO-kommittén är regeringens 
beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid utarbetandet och godkännandet 
av nya konventioner samt tillämpningen av de ILO-konventioner som 
Sverige ratificerat.

ILO-kommittén nås genom: 
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar 
Arbetsmarknadsverket i dess uppgifter inom 
arbetslöshetsförsäkringen, företräder staten i juridiska frågor som 
gäller arbetslöshetsförsäkringen samt handlägger ärenden om 
arbetslöshetsersättning för personer som söker jobb inom EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm
Telefon 0150-48 70 00

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU

IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och genomföra: 
utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av 
arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på 
arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefon 018-471 70 70

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i 
uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är 
också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken. 
Box 1236, 111 82 Stockholm 
Telefon 08-545 292 40

http://www.av.se/
http://www.av.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/
http://www.iaf.se/
http://www.iaf.se/
http://www.ifau.se/
http://www.ifau.se/
http://www.mi.se/
http://www.mi.se/


Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd 
enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda 
(1987:1245)och om undantag enligt samma lag.
Nämnden nås genom: 
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta, och i vissa fall enbart 
informera om, Europeiska socialfondens program i Sverige. 
Europeiska socialfonden är EUs viktigaste redskap för att främja 
sysselsättning och stimulera tillväxt. Programmen är Växtkraft Mål 3, 
Equal och Artikel 6. 
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
Telefon 08-579 171 00 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge 
utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar 
(1949:345).
Nämnden nås genom: 
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Näringsdepartementet:

Bolagsverket

Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och 
registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar, 
registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer. 
Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och 
registreringsverket, PRV.
851 81 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00

Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS

ITPS ansvarar för att förse det politiska beslutssystemet med 
omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken. 
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon 063-16 66 00

Konkurrensverket, KKV

KKV:s övergripande uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i 
såväl privat som offentlig verksamhet till nytta för konsumenter. 
Myndigheten övervakar att företagen följer konkurrenslagen, föreslår 
regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen, sprider 
information om vilka regler som gäller och ger bidrag till forskning 
om konkurrens. 
103 85 Stockholm 
Telefon 08-700 16 00 

http://www.esf.se/
http://www.esf.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.itps.se/
http://www.itps.se/
http://www.kkv.se/
http://www.kkv.se/


Oljekrisnämnden

Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger 
vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
Nämnden nås genom: 
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Verket för innovationssystem, VINNOVA

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av 
effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena 
teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom 
finansiering av behovsmotiverad forskning.
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00

Verket för näringslivsutveckling, Nutek

Nutek är en nationell myndighet för frågor inom entreprenörskap, 
företagsutveckling och regional utveckling. Nuteks syfte är att bidra 
till hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd genom fler nya företag, fler 
växande företag och fler starka regioner.
117 86 Stockholm 
Telefon 08-681 91 00

Finansdepartementet.

Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, 

avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt 
anställda i högre befattningar.

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga 
myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra 
arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Statens utlandslönenämnd, UtN (Swedens Board for Overseas 
Allowances)

Myndigheten inrättades 1977 enligt avtal om villkor för 
utlandsstationerade. Myndigheten leds av en nämnd som består av 
företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga 
arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att i den utsträckning som 
regeringen eller Arbetsgivarverket bestämmer, besluta om anställnings 
och anställningsvillkor för sådana arbetstagare hos staten som är 
stationerade utomlands. Nämndens kansli har sitt säte hos 
Arbetsgivarverket i Stockholm.

Stiftelsen Statshälsan

Stiftelsens ändamål att främja god arbetsmiljö och motverka ohälsa för 
de arbetstagare i staten för vilka centrala ramavtal tecknas eller brukar 
tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackföreningarna.

http://www.vinnova.se/
http://www.vinnova.se/
http://www.nutek.se/
http://www.nutek.se/
http://www.statensansvarsnamnd.se/
http://www.statensansvarsnamnd.se/
http://www.arbetsgivarverket.se/
http://www.arbetsgivarverket.se/
http://www.utn.nu/
http://www.utn.nu/
http://www.utn.nu/
http://www.utn.nu/


659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

65,9.... Konsumentinformation
65.3....Annonsmarknader och marknadsplatser

Mölndals länkkatalog:
-- Reklam och PR

66/68 Tillverkning av varor.

Jernkontoret
Loussavara-Kiirunavara AB. LKAB
Föreningen Sveriges Skogsindustrier
AB Tumba Bruk
Svensk Bilprovning AB

68,1.... Maskinvara
68,1.... DATORER

Mölndals länkkatalog:
TEKNIK, INDUSTRI, KOMMUNIKATIONER
Delar som gäller ingenjörsmässig konstruktion o d hör till 62. 
Tillverkning hör till 66-69. 
Drift av det konstruerade och tillverkade  hör hemma i områden för 
drift. Exempelvis hör drift av transportmedel till 656. 

Uppfinnare och uppfinningar 
Materiallära 
Energiförsörjning 
Amatör- och hobbyverksamhet 
Hi-fi anläggningar 
Optik 
Maskinteknik 
Elektroteknik 
-- Elektronik 
-- Radio- och televisionsteknik 
Bergsbruk 
Metallindustri 
Urmakeri 
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http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xpa.htm#Pab
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Stenindustri 
Glas, keramik, porslin 
Träindustri 
Pappersindustri 
Textil- och beklädnadsindustri 
Läder- och pälsvaruindustri 
Kemisk teknik 
-- Bränslen och sprängämnen 
-- Färger och lacker 
-- Gummi och plaster 
Foto- och filmteknik 
Tryckeri och bokbinderi 
Byggnadsteknik, -produktion, teknisk hygien  Till 69
Kommunikationer 
-- Landsvägstrafik och -fordon 
-- Järnvägar 
-- Fartyg och sjöfart 
-- Fritidsbåtar 
-- Flyg och rymd 
---- Luftfart 
---- Rymdfart 
-- Transporter, Tidtabeller 
Brandteknik 
Patentbeskrivningar 
Datorer och databehandling 
-- Datanät, datakommunikation, internet 
-- Multimedia 
P.08 Energiförsörjning 
Pa Teknisk fysik 
Pb Maskinteknik 
Pc Elektroteknik 

Pd-Pe Bergsbruk. Metall 
Pf-Pg Sten. Glas, keramik, porslin 
Ph-Pi Trä. Papper 
Pj-Pk Textil. Läder, päls 
Pm Kemisk teknik 
Pn Fotografi och filmteknik 
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien Till 69
Pr Transportmedel och kommunikationer 
Pra Landsvägsfordon och -trafik 
Prb Järnvägar och spårvägar 
Prc Fartyg och sjöfart 
Prd Luftfart och rymdfart 
Prda Luftfart 
Prde Rymdteknik och rymdfart 
Ps Brandteknik 
Pu Datorer 
Puc Datanät, datakommunikation, internet 

Länkskafferiet
Teknik
delar om
Avfallsteknik och återvinning
Datorer och IT
Elektroteknik
Energi
Fordon och trafik
Livsmedelstillverkning
Mekanik
Teknikhistoria och uppfinningar 
Övrig teknik
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69 Tillverkning/ byggande av byggnader och
anläggningar.

69....... Byggnad
Mölndals länkkatalog:

TEKNIK, INDUSTRI, KOMMUNIKATIONER
Delar som gäller ingenjörsmässig konstruktion o d hör till 62. 
Tillverkning hör till 66-69. 
Drift av det konstruerade och tillverkade  hör hemma i områden för 
drift. Exempelvis hör drift av transportmedel till 656. 

Byggnadsteknik, -produktion, teknisk hygien
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien 

Länkskafferiet
Teknik
delar om
Avfallsteknik och återvinning
Datorer och IT
Elektroteknik
Energi 
Fordon och trafik
Mekanik
Teknikhistoria och uppfinningar
Övrig teknik

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. 
Slutrapport 2002-06-18
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7 Formgivning av fysiska och sociala
miljöer.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
SW   70 Allmänt om konst o kultur. 

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. 
SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.  
SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 
SW   78 Musik ( konserter o d 792) 

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 
SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
SW   . 7957 Undervisning o d. 
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 
SW   796/799 Sport, idrott o d. 

70 Allmänt om konst o kultur.
Riksantikvarieämbetet
Konsthögskolan, Kungl.
Stiftelsen Framtidens kultur
Statens konstråd SK
Statens kulturråd
Konstakademien
Konstnärsnämnden
Svenska humanistiska förbundet
Sveriges allmänna konstförening
Kulturnät Sverige (även 102)

70....... KULTUR 
70....... Företag
70....... Föreningar och sällskap
70....... Institut och akademier
70....... Stiftelser

Mölndals länkkatalog:
KONST, MUSIK, TEATER OCH FILM 
Konsthistoria 
Allmän vetenskaplig & kulturell verksamhet  

Länkskafferiet
Kultur
delar om
Allmän kulturell verksamhet 
Kulturhistoria 

http://wimnell.com/omr7.html
http://wimnell.com/omr7.html
http://wimnell.com/omr70.html
http://wimnell.com/omr70.html
http://wimnell.com/omr71.html
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http://wimnell.com/omr79.html
http://wimnell.com/omr7911-7913.html
http://wimnell.com/omr7911-7913.html
http://wimnell.com/omr7914-7919.html
http://wimnell.com/omr7914-7919.html
http://wimnell.com/omr792.html
http://wimnell.com/omr792.html
http://wimnell.com/omr793.html
http://wimnell.com/omr793.html
http://wimnell.com/omr794.html
http://wimnell.com/omr794.html
http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr7957.html
http://wimnell.com/omr7957.html
http://wimnell.com/omr7958.html
http://wimnell.com/omr7958.html
http://wimnell.com/omr7959.html
http://wimnell.com/omr7959.html
http://wimnell.com/omr796-799.html
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Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet:

Konstnärsnämndens webbplats

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, 
utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar 
statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, 
musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig 
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Riksantikvarieämbetets webbplats

Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för frågor 
om kulturmiljön och kulturarvet med det övergripande ansvaret att i 
samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet 
verka för att vårt kulturarv bevaras, berikas och brukas.

Statens konstråds webbplats

Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som 
innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även 
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar 
om den offentliga konsten i samhället.

Statens kulturråds webbplats

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet 
inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans, 
musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, 

utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet 
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för 
kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.

Stiftelser m.m.

Kungliga Akademien för de fria konsternas webbplats

Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens webbplats

Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post: kansli@vitterhetsakad.se

Stiftelsen framtidens kulturs webbplats

Dag Hammarskjölds väg 10 C. Postadress: Glunten, 751 83 Uppsala
Tfn: 018-17 19 40, Fax: 018-17 19 41, E-post: 
info@framtidenskultur.se

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd

c/o Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn 08-611 87 15, E-post: info@langmanska.se

Bolag.
Voksenåsen A/S webbplats
Ullveien 4, NO-0791 Oslo
Tfn: 0047-22 81 15 00, Fax: 0047-22 81 15 21

http://www.konstnarsnamnden.se/
http://www.konstnarsnamnden.se/
http://www.raa.se/
http://www.raa.se/
http://www.statenskonstrad.se/
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http://www.konstakademien.se/
http://www.konstakademien.se/
http://www.vitterhetsakad.se/
http://www.vitterhetsakad.se/
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http://www.framtidenskultur.se/
http://www.framtidenskultur.se/
mailto:info@framtidenskultur.se
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71 Övergripande formgivning/planering av fysiska
miljöer.

Glesbygdsverket
Naturvårdsverket
Boverket
Svenska Naturskyddsföreningen
Statens institut för regionalforskning SIR
Lantmäteriverket
Miljövårdsberedningen
Stadsmiljörådet
Sverige Hembygsförbund
Stockholm International Water Institute
Swedesurvey AB
Institut för ekologisk hållbarhet, Statens, IEH
AB Svenska Miljöstyrningsrådet
Miljömålsportalen
Regionkommittén
Storstadsdelegationen
Svenska Miljönätet

71....... Samhällsplanering
71....... Miljöforskning

Mölndals länkkatalog:
Framtidsstudier
-- Bostäder 

Länkskafferiet
Miljö och naturskydd
delar om
Avfallshantering och återvinning
Djurskydd 
Ekosystem
Energi
Föroreningar
Lantbruk
Miljöekonomi
Miljöfrågor
Naturskydd
Samspel i naturen (ekologi)
Skogsbruk
Vatten

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. 
Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)
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Myndigheter under departementen i maj 2008.

Miljödepartementet:

Boverket

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, 
stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet 
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och 
vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av 
bebyggelsen och för boendefrågor.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

fattar beslut om åtgärder i gränsälv som innebär byggande i vatten 
eller vattenreglering eller som kan medföra förorening. Kommissionen 
beslutar även i fiskefrågor inom gränsälvsöverenskommelsen.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 
Formas, stödjer och informerar om forskning inom sina områden. 
Rådet främjar ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling.

Lantmäteriverket

Lantmäteriverket är central myndighet för det statliga lantmäteriet. 
Verket förser samhället med allmänna kartor och annan grundläggande 
landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriverket arbetar också 
inom ramen för fastighetsbildningen för en ändamålsenlig 

fastighetsindelning. Verket är även ortnamnsmyndighet.

Miljöskadeförsäkringens skadenämnd

har till uppgift att avge utlåtanden över tvistiga eller principiella 
skadeersättningsfall inom miljöskadeförsäkringen.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU 
och internationellt. Myndigheten tar fram och förmedlar kunskaper på 
miljöområdet, utarbetar förslag till mål, åtgärdsstrategier och 
styrmedel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut. 
Naturvårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen 
och miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av 
miljöpolitiken.

AB Svenska Miljöstyrningsrådet

AB Svenska Miljöstyrningsrådet är svenskt registreringsorgan enligt 
EG:s miljölednings- och miljörevisionsordning, EMAS. Bolaget 
registrerar även certifierade miljövarudeklarationer, EPD, samt 
förvaltar och vidareutvecklar EKU-verktyget, ett Internetbaserat 
system för ekologiskt hållbar upphandling.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet. Forskningen 
finansieras av staten, forskningsstiftelser, EU och näringslivet. 

http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
http://www.lantmateriet.se/
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http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.miljostyrning.se/
http://www.miljostyrning.se/
http://www.ivl.se/
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Uppdragsverksamheten omfattar konsultinsatser samt nationella och 
internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag. 

Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi 
vid Lunds universitet

förvaltar stiftelsens kapital och beslutar om stöd till institutet.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra,

är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. 
Mistra investerar årligen hundratals miljoner i forskning, varav 
huvuddelen i stora forskningsprogram. En mindre del går till 
projektgrupper genom idéstöd.

Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, SIVL,

äger samtliga aktier i IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Stockholms internationella miljöinstitut, SEI,

är ett internationellt forskningscentrum för miljö och hållbar 
utveckling. Institutets huvudsakliga uppgifter är att stödja 
beslutsfattare, arbeta med institutions- och kapacitetsbyggande samt 
bidra med lösningar inom dessa områden.

Swedesurvey AB

exporterar svenskt kunnande inom lantmäteriområdet, med fokus på 
fastighetssystem, geografisk information och fastighetsinformation 
samt geografisk informationsteknik.

Råd inom Miljödepartementets ansvarsområden

Följande råd ingår också i Miljödepartementets ansvarsområden:
- Naturvårdsverkets friluftsråd
- Naturvårdsverkets miljömålsråd
- Naturvårdsverkets råd för investeringsstöd
- Naturvårdsverkets tillsyns- och föreskriftsråd
- Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald

Näringsdepartementet

Glesbygdsverket

Glesbygdsverket har regeringens uppdrag att genom påverkan på olika 
samhällssektorer verka för goda levnadsförhållanden och 
utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och landsbygdsbefolkningen i 
olika delar av landet med tyngdpunkten i skogslänens inre delar samt i 
skärgårdsområdena.
Box 3044, 831 03 Östersund. 
Telefon 063-57 67 00

http://www.mistra.org/
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72 Formgivning av byggnader o anläggningar,
arkitektur.

Arkitekturmuseet (Även på 739 )
Arkitekt- och Ingenjörsföretagen

72....... Arkitektur
Arkitekter *

Mölndals länkkatalog: 
Arkitektur 

Länkskafferiet
Kultur
delar om
Arkitektur

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30
Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. 
Slutrapport 2002-06-18

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet.
Arkitekturmuseets webbplats
Arkitekturmuseet är ett centralmuseum som skall belysa 
byggnadskonst, bebyggelseforskning och samhällsplanering. Museet 
ska särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället 
och samhällsplaneringen.

73 Skulptur od. Museiverksamheter, konstutställning.

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser 
enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer.
(http://wimnell.com/omr40x.pdf)
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Myndigheter under departementen i maj 2008.
Kulturdepartementet.

Webbplatsen för Livrustkammaren, Skoklosters slott med 
Stiftelsen Hallwylska museet

Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen 
Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska 
utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och 
upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på 
samhällsutvecklingen. Livrustkammarens samlingar belyser 
statschefens och kungahusets roll genom århundradena. Skokloster - 
slottet med omgivningarna, interiörer och föremål speglar hur en 
högadlig miljö gestaltades från mitten av 1600-talet och tre 
århundraden framåt. Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget 
hem, en familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet 
1900.

Moderna museets webbplats

Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida 
konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell 
förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som 
möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet. Museet 
är ansvarsmuseum för den moderna och nutida konsten.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja 
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska 
särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med 

den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för 
konstnärlig och kulturell förnyelse. Museet är ansvarsmuseum inom 
konstmuseiområdet.

Naturhistoriska riksmuseets webbplats

Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning 
om växt- och djurvärlden, universums och jordens uppbyggnad och 
utveckling samt om människans biologi och naturmiljö. 
Grundforskning bedrivs inom botanik, zoologi, paleontologi, 
molekylärsystematik och isotopgeologi. Museet är ansvarsmuseum 
inom området naturhistoria.

Riksutställningars webbplats

Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar 
utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt.

Statens försvarshistoriska museers webbplats

Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja 
kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets 
roll i samhällsutvecklingen. SFHM har ett omfattande samarbete så väl 
nationellt som internationellt. Särskild tonvikt ligger på samarbete 
mellan de nordiska ländernas militär- och vapenhistoriska museer samt 
motsvarande institutioner i Baltikum. De två museer som hör till 
myndigheten är Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i 
Linköping.

Statens historiska museers webbplats

http://www.lsh.se/
http://www.lsh.se/
http://www.lsh.se/
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http://www.nrm.se/
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http://www.riksutstallningar.se/
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Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och 
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och 
samtiden. Samlingarna är från stenåldern fram till idag. Till 
myndigheten hör även Kungliga myntkabinettet - Sveriges 
ekonomiska museum.

Statens maritima museers webbplats

Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för statens 
museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till uppgift att bevara 
och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det 
maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre museerna Vasamuseet, 
Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.

Statens museer för världskulturs webbplats

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och 
levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja 
närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya former 
utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga 
samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Statens museer för 
världskultur består av fem delar, fyra museer samt myndighetens 
ledning och administration. De fyra museerna är Etnografiska museet, 
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt 
Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och 
administration är också placerade i Göteborg.

Regionala museer

Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De 
samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet.

Blekinge museums webbplats

Bohusläns museums webbplats

Dalarnas museums webbplats

Jämtlands läns museums webbplats

Jönköpings läns museums webbplats

Kalmar konstmuseums webbplats

Kalmar läns museums webbplats

Kulturen i Lunds webbplats

Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats

Länsmuseet Gävleborgs webbplats

Länsmuseet Halmstads webbplats

Länsmuseet Varbergs webbplats

Länsmuseet Västernorrlands webbplats

Malmö museers webbplats

Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats

Norrbottens museums webbplats
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Regionmuseet Kristianstads webbplats

Regionmuseum Västra Götalands webbplats

Smålands museums webbplats

Stockholms läns museums webbplats

Sörmlands museums webbplats

Upplandsmuseets webbplats

Värmlands museums webbplats

Västerbottens museums webbplats

Västergötlands museums webbplats

Västmanlands läns museums webbplats

Örebro läns museums webbplats

Östergötlands länsmuseums webbplats

Bildmuseets webbplats

Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tfn: 090-786 52 27, Fax: 090-786 77 33, E-post: 
info@bildmuseet.umu.se

Judiska Museet i Stockholms webbplats

Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-31 01 43, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiska-museet.a.se

Stiftelsen jtte - Svenskt fjäll- och samemuseums webbplats

Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com

Stiftelsen Arbetets museums webbplats

Laxholmen, 602 21 Norrköping
Tfn: 011-18 98 00, Fax: 011-18 22 90: E-post: 
info@arbetetsmuseum.se

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhems webbplats

Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö
Tfn: 08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post: info@millesgarden.se

Stiftelsen Föremålsvård i Kirunas webbplats

Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna 
Tfn: 0980-702 26, Fax: 0980-837 79, E-post: info@sfmv.se

Stiftelsen Nordiska museets webbplats

Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 560 00, Fax: 08-519 545 80, E-post: nordiska@nordm.se

Stiftelsen Rooseum Center for Contemporary Arts webbplats
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Gasverksgatan 22. Postadress: Box 4097, 203 12 Malmö
Tfn: 040-12 17 16, Fax: 040-30 45 61, E:post: info@rooseum.se

Stiftelsen Skansens webbplats

Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, Fax: 08-442 82 80, E-post: info@skansen.se

Stiftelsen Tekniska museets webbplats

Museivägen 7, Norra Djurgården. Postadress: Box 27842, 115 93 
Stockholm
Tfn: 08-450 56 00, Fax: 08-450 56 01, E-post: 
info@tekniskamuseet.se

Stiftelsen Thielska galleriets webbplats

Sjötullsbacken 6, 115 25 Stockholm
Tfn: 08-662 58 84, Fax: 08-544 85 112, E-post: 
thielska.galleriet@telia.com

Strindbergsmuseets webbplats

Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm 
Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 01 41, E-post: 
info@strindbergsmuseet.se

Zornsamlingarnas webbplats
Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se 

74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.
Inredning.

Nämnden för hemslöjdsfrågor NFH
Konstfack
Föreningen Svensk Form

74....... Design
74....... Hemslöjd
74....... Kläder och mode
74....... Modellbygge
74....... Hobby

Mölndals länkkatalog:
Konsthantverk och antikviteter
Ih Konsthantverk och antikviteter 
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Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet.

Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppdrag att ta initiativ, planera, 
samordna och göra insatser för att främja hemslöjden. Nämnden 
samordnar bidragsgivandet till den hemslöjdskonsulentverksamhet 
som bedrivs i landet samt fördelar bidrag till olika projekt som främjar 
hemslöjdens utveckling. Nämnden har sitt kansli i lokaler hos Verket 
för näringslivsutveckling (NUTEK) på Liljeholmen i Stockholm.

Röhsska museet för konsthanverk och designs webbplats

Vasagatan 37-39. Postadress: Box 53178, 400 15 Göteborg
Tfn: 031-61 38 50, Fax: 031-18 46 92, E-post: info@designmuseum.se

75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafik, tecken. 77 Foto-
grafi.

Svenska fotografers förbund

75....... Bildkonst
76....... Typografi
77....... Fotografi
77....... Film
Konstnärsgrupper och -kollektiv *

Mölndals länkkatalog:
Bokväsen 
Skrift 

Länkskafferiet
Kultur
delar om
Film
Foto 
Konst 
Språk och skrift
delar om
Skrift  

Myndigheter under departementen i maj 2008.
Kulturdepartementet
Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) webbplats
Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se
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78 Musik ( konserter o d 792).

Musikhögskolan i Stockholm, Kungl., KMH
Statens musiksamlingar
Musikaliska akademien, Kungl.

78....... Musik
78....... Musik
Musikföreningar *

Mölndals länkkatalog:
Musik 
-- Musikinstrument 
-- Folkmusik, världsmusik 
-- Jazz, rock och populärmusik 
Ih Konsthantverk och antikviteter 
Ii Konstsamlingar 
Ij Musik 
Ijc Musikinstrument 
Iju Folkmusik, världsmusik 
Ijx Jazz, rock och populärmusik

Länkskafferiet
Kultur
delar om
Musik, ljud, noter och inspelningar

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet

Statens musiksamlingars webbplats

Statens musiksamlingar (SMS) är en central myndighet på musikens 
område och har till grundläggande uppgift att dokumentera, samla in, 
vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och 
därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen och den 
långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. SMS består av Statens 
musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv. 

Kungliga Musikaliska Akademiens webbplats

Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, Fax: 08-611 87 18, E-post: adm@musakad.se
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79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och 
verksamheter. Sport.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 
SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
SW   . 7957 Undervisning o d. 
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 
SW   796/799 Sport, idrott o d.

7911-7913 Seder och bruk .

Innehåll enligt Sven Wimnells hemsida:
(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).

7911 Seder o bruk.
79110 Allmänt.
79111 Kläder. Dräkter. Mode. Smycken.
79112 Seder och bruk i den enskildes liv. 
791121 Födelse. Dop. Omskärelse. Barndom. Manbarhetsritualer. 
Myndighetsförklaring 791122 Dödande av människor, t. ex. av barn, 
gamla och fångar. Rituella mord. Huvudjägare. Självmord, harakiri. 
791123 Familjeliv. Familjens organisation. Släktskap. Patriarkat. 
Matriarkat.Konstlade familjerelationer. Fostbrödralag. 791124 Frieri. 
Äktenskapslöfte. Förlovning. 791125 Giftermål. Bröllop. 
Bröllopssedvänjor. Äktenskapsformer. Gruppäktenskap. Polygami. 
Monogami. 791126 Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst. 
Konkubinat. Morganistiska äktenskap.Celibat: religiösa 
äktenskapsförbud. Prostitution. 791127 Vänskap. Gästfrihet. 
Fiendskap. 791128 Måltider. Mat- och dryckesvanor. 791129 Namn. 
Efternamn. Förnamn. Öknamn. (79113 Död, begravning , se 7956. 
79114 Folkligt liv. Officiellt liv, se 7916.)

79115 Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel. 
79116 Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället.
79117 Speciella folkgrupper med hänsyn till deras seder och vanor 
79118 Folktro, legender, övernaturligt, spöken, drömtydning, 
ordspråk, seder 
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d.
7912 -
7913 -
Det är ett gammalt schema från DC-DK mest för “naturfolkens liv”, 
som i princip kan användas även för “civilserade”.
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Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (Äv 7951)
Fysiografiska Sällskapet i Lund, Kungl
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl.
Svenska Samernas Riksförbund SSR
Svenska sällskapet för antropologi och geografi
Jämställdhet.nu
Kondom.nu
Kvinnofridsportalen

79,1.... Miljöforskning
79,11.. Högtider och högtidsdagar
79,11.. Kläder och mode
79,11.. Skönhetsvård
79,11.. Familj
79,11.. Antropologi
79,11.. Etnologi
79,11.. Mat och dryck

Miljöforskning:
Innehållet gäller nästan helt fysisk miljö.
Antropologi *:
Anthropology in Uppsala, Sweden * - Information om 
forskningsprojekt, försäljning av böcker och publikationer. 
Information om grundutbildning och forskarutbildning. - 
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor  *- SCORE är 
ett mångvetenskapligt forskningscentrum inriktat på den offentliga 
sektorn, och utvecklar teori om organisationer, med forskare inom 
företagsekonomi, historia, socialantropologi, sociologi och 
statsvetenskap. 
Tre socialantropologiska uppsatser * - Om myter och mytologi, 
kolonialhistoria och människooffer hos Bakuba i Kongo-Kinshasa. 

Etnologi *:
Aztekindianer  *- Läsning om Aztekerna och hur Sydamerika 
kolonialiserades. Bl.a. i Sverige finns idag föremål som tagits från 
Aztekerna. 
CEIFO  *- Information om forskning vid Centrum för 
invandringsforskning vid Stockholms universitet. Här finns också 
IMER Bulletinen, en elektronisk tidskrift för forskningsområdet. - 
Ethnologia Scandinavica *
Etnologiska institutionen, Stockholms universitet  *
Native Tribute  *- En personlig hyllning till våra vänner indianerna. 
Här finns varierande information på svenska, länkar, bilder, 
evenemangstips gällande indianska artister och föreläsare, forum för 
diskussioner, mailinglista.

Mölndals länkkatalog:
ETNOGRAFI, SOCIALANTROPOLOGI, ETNOLOGI 
Omstridda fenomen och företeelser 

Länkskafferiet
Människan
delar om
Sex och samlevnad
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7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.

Radio- och TV-verket RTV
Svenska Filminstitutet
Granskningsnämnden för radio och TV
Statens biografbyrå. Filmcensuren
Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm AMF
Radiotjänst i Kiruna AB
Sveriges Radio AB SR
Sveriges Television AB SVT
Sveriges Utbildningsradio AB

79,14.. Film
79,14.. Multimedia
79,14.. Mediaföretag
79,14.. TV
79,14.. Yrken
79,14.. Radio
79,14.. Media och kommunikation
79,14.. NÖJEN OCH FRITID
79,14.. Artister
79,14.. Film
79,14.. Historia
79,14.. Television
79,14.. Debattforum

79,16.. EVENEMANG
79,16.. 01 - Januari
79,16.. 02 - Februari
79,16.. 03 - Mars
79,16.. 04 - April

79,16.. 05 - Maj
79,16.. 06 - Juni
79,16.. 07 - Juli
79,16.. 08 - Augusti
79,16.. 09 - September
79,16.. 10 - Oktober
79,16.. 11 - November
79,16.. 12 - December
79,16.. Datorrelaterade
79,16.. Gamla evenemang
79,16.. Musikfestivaler
79,16.. Nöjesguider
79,16.. Politiska
79,16.. Sportevenemang
79,16.. Vetenskapliga
79,16.. Evenemangsguider

Filmföreningar *
Radio:
Företag *
Kanaler *
Programtablåer *
Radioprogram *
Webbradio *
TV:
Företag *
Kanaler *
Programtablåer *
TV-program *

Filmrecensioner *
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Mölndals länkkatalog:
Cirkus
Film 
Im Film 

Masskommunikation 
Publicistik
Radio och television

Länkskafferiet
Kultur
delar om
Film
Massmedia
delar om
Masskommunikation 
Nyhetstjänster
Radio- och TV-produktion
Radio- och TV-program

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet.

Granskningsnämnden för radio och TVs webbplats

Granskningsnämnden för radio och TV granskar innehållet i redan 
sända radio- och TV-program och prövar om det överensstämmer med 
de lagar och tillståndsvillkor som gäller för sändningarna. Granskning 
sker efter anmälan eller på nämndens eget initiativ och övervakningen 
omfattar alla svenska programföretag som sänder till allmänheten. 
Myndigheten har också till uppgift att följa utländska sändningar till 
svensk allmänhet, samt att publicera rapporter om utvecklingen av 
radio- och TV-utbudet.

Radio- och TV-verkets webbplats

Radio- och TV-verket (RTVV) har till uppgift att besluta i frågor om 
tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-
sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på 
regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. RTVV ska 
följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet.

Statens biografbyrås webbplats

Statens biografbyrå (Biografbyrån) prövar enligt lagen (1990:656) om 
granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i 
en film eller videogram ska godkännas för visning vid allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. Biografbyrån ska också 
utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap. 
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10 b och 10 c §§ brottsbalken. Biografbyrån lämnar medgivande till 
åtal och avger yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

Sveriges Radio AB:s webbplats

Oxenstiernsgatan 20. Postadress: 105 10 Stockholm
Tfn: 08-784 50 00, Fax: 08-667 83 36, E-post: 
yvonne.premstedt@sr.se

Sveriges Television AB:s webbplats

Oxenstiernsgatan 26-34. Postadress: 105 10 Stockholm
Tfn: 08-784 00 00, Fax: 784 15 00, E-post: information@svt.se

Sveriges Utbildningsradio AB:s webbplats

Tulegatan 7. Postadress: 113 95 Stockholm
Tfn: 08-784 40 00, Fax: 08-784 42 00, E-post: kundtjanst@ur.se

Stiftelsen Svenska Filminstitutets webbplats

Filmhuset, Borgvägen 1-5. Postadress: Box 27126, 102 52 Stockholm
Tfn: 08-665 11 00, Fax: 08-661 18 20, E-post: info@sfi.se

Medierådets webbplats (tidigare Våldsskildringsrådet)

Regeringsgatan 30-32. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00, Fax: 08-20 15 64, E-post: ann-
katrin.ageback@culture.ministry.se

Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och 
Kommunikationsforskning) webbplats

Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg
Tfn: 031-773 10 00, Fax: 031-773 46 55 E-post: 
nordicom@nordicom.gu.se
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792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

Svenska riksteatern
Teaterhögskolan i Stockholm
Dramatiska institutet DI
Svenska rikskonserter
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Danshögskolan
Riksskådebanan
Dansens Hus
Dramaten
Operahögskolan i Stockholm
Riksteatern
Stiftelsen Svenska rikskonserter
Teaterförbundet
Operan (Kungl. Operan AB)

79,2.... Dramatik
79,2.... Musik
79,2.... Dans
79,2.... Artister
79,2.....Interaktiv

Mölndals länkkatalog:
Teater
Dans

Länkskafferiet
Kultur
delar om
Dans 
Dramatik och teater

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet.

Kungliga Dramatiska Teatern AB:s webbplats

Nybroplan. Postadress: Box 5037, 102 41 Stockholm
Tfn: 08-665 61 00, Fax: 663 88 16

Kungliga Operan AB:s webbplats

Jakobs Torg 4. Postadress: Box 16094, 103 22 Stockholm
Tfn: 08-791 43 00, Fax: 08-791 44 44, E-post: info@operan.se

Riksteaterns webbplats

Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg
Tfn: 531 991 00, Fax: 08-531 830 12, E-post: info@riksteatern.se

Stiftelsen Dansens Hus webbplats

Barnhusgatan 12-14. Postadress: Wallingatan 21, 111 24 Stockholm
Tfn: 08-508 990 00, Fax: 508 990 10, E-post: kansli@dansenshus.se

Stiftelsen Dansmuseifonden/Dansmuseets webbplats

Gustav Adolfs torg 22-24, 111 52 Stockholm
Tfn: 441 76 50, Fax: 20 06 02, E-post: info@dansmuseet.nu
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Stiftelsen Drottningholms teatermuseums webbplats

Kvarnholmsvägen 56, Gäddviken, Nacka. Postadress Box 15417, 104 
65 Stockholm
Tfn: 08-556 931 11, Fax: 08-556 931 01, E-post: 
sverigesteatermuseum@dtm.se 

Stiftelsen Svenska rikskonserters webbplats

Nybrokajen 11, 111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 16 00, Fax: 08_407 16 50, E-post: info@rikskonserter.se

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

Här har placerats diverse som rör fritiden, men som skulle kunna 
placeras också på andra områden.

79,3.... Dans
79,3.... Nöjesguider
79,3.... Barn
79,3.... Blandat
79,3.... Fantasi
79,3.... Hobby
79,3.... Modellbygge
79,3.... Nöjesguider
79,3.... Djur
79,3.... Humor

Barn *:
Om att vänta, få och ha barn. Uppfostran, psykologi osv.
Barn och graviditet * 
Barnmusik * 

Blandat *:
Beundrarsidor *
Kamratföreningar * 
Kontaktannonser *
Paranormala fenomen * 
Tävlingar, tester och omröstningar *

Hobby *:
Fotografi *
Hemslöjd *
Husdjur *
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Modellbygge *
Samlare *
Trädgårdsskötsel *

Mölndals länkkatalog:
Dans
Lekar 
Leksaker
Trollkonster
Rc Danslekar och dans 
Fritidsverksamhet 
Samlingslokaler 

Länkskafferiet
Sport och fritid
delar om
Hobby och pyssel
Lek och spel 

794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips.

Lotteriinspektionen
AB Svenska Spel
79,4.... Spel

Mölndals länkkatalog:
Spel och tidsfördriv 
Lotterier, vadhållning, tips 
Rd-Re Spel och tidsfördriv. Lotterier, vadhållning, tips

Länkskafferiet
Sport och fritid
delar om
Lek och spel
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795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 7951 Sociologi. Socialvård. 
BRIS, Barnens rätt i samhället
Barnombudsmannen BO
Brottsofferjourernas Riksförbund
Handikappombudsmannen (Även på 614 )
Statens invandrarverk
Ungdomsstyrelsen
Rädda Barnen
Brottsoffersmyndigheten
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO
Brottsförebyggande rådet BRÅ
Socialstyrelsen (Även på 61 )
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (Äv 7911)
Carnegiestiftelsen
Centralförbundet för socialt arbete CSA
Svenska UNICEF-kommittén
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudsmannen JämO
Nationella sekretariatet för genusforskning
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
SIDA - Styrelsen för internatinellt utvecklingssamarbete
Lutherhjälpen
Svenska kriminalistföreningen
Utlänningsnämnden UN
Institutionsstyrelse, Statens, SiS
Statens mämnd för internationella adoptionsfrågor
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
HomO
Nämnden mot diskriminering
Migrationsverket Tidigare Invandrarverket
Integrationsverket



Alkoholprofilen (även 61)
Mobilisering mot narkotika, MOB (även 61)
Sverige mot rasism
Ungdom mot rasism
Tillsammans (Kampanj)
Skyddsnätet 
Cesam, Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och MobiliseringArm i 
arm ??
Quick Response 
Gränser 
Glöd - en ungdomstidning 

79,51.. Handikapp
79,51.. Socialvård
79,51.. Barnomsorg
79,51.. Familj
79,51.. Försvunna personer
79,51.. Råd och information
79,51.. Socialvård
79,51.. Samhällsplanering
79,51.. Socialvetenskap

Mölndals länkkatalog:
-- Utvecklingsbistånd, internationell hjälpverks 
-- Röda korset 
Sociala frågor  
-- Bostäder 
-- Social omsorg 
---- Barn- och ungdomsvård 
---- Äldre 
---- Handikappade 

-- Alkohol, narkotika, nikotin 
-- Könsroller 
Fritidsverksamhet 
Samlingslokaler 
Framtidsstudier 
Ohf Social omsorg 
Ohi Alkohol, narkotika, nikotin 
Ohj Könsroller

Länkskafferiet
Människan
delar om
Alkohol-Narkotika-Tobak
Funktionshinder, handikapp 
Samhälle och ekonomi
delar om
Sociala frågor
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Myndigheter under departementen i maj 2008.

Socialdepartementet:

Arvsfondsdelegationen

Arvsfondsdelegationen fördelar stöd ur Allmänna arvsfonden till 
ideella organisationer för utveckling av verksamhet till förmån för 
barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Barnombudsmannen (BO)

Barnombudsmannen bevakar barns och ungas intressen och rättigheter.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar 
grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena 
arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och 
välfärd.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)

Myndigheten har övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.

Socialstyrelsen (Sos)

Socialstyrelsen utövar tillsyn, utvecklar, samordnar samt bedriver 
utbildning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Systembolaget AB

Systembolaget AB har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga 
drycker i detaljhandelsledet.

Justitiedepartementet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Box 1386, 111 93 Stockholm Tfn 08 - 401 87 00
Arbetsområde: främja brottsförebyggande arbete och ansvara för 
officiell statistik för rättsväsendet.

Utrikesdepartementet.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida

Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala 
utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i 
Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en 
hållbar utveckling. 
105 25 Stockholm Tel: 08-698 50 00 Fax: 08-20 88 64

Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingsssamarbete, Sadev

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ska 
bland annat utvärdera det svenska bilaterala och multilaterala 
utvecklingssamarbetet samt analysera det internationella 
utvecklingssamarbete. 
Box 1902     651 19 Karlstad Tel: 054-10 37 00

http://www.arvsfonden.se/
http://www.arvsfonden.se/
http://www.bo.se/
http://www.bo.se/
http://www.fas.forskning.se/
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http://www.mia.eu/
http://www.mia.eu/
http://www.socialstyrelsen.se/
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http://www.systembolaget.se/
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http://www.sida.se/
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http://www.sadev.se/
http://www.sadev.se/
http://www.sadev.se/
http://www.sadev.se/


7952/7956 Sociala miljöer o verks. i olika fysiska
miljöer.
Rikspolisstyrelsen RPS
Säkerhetspolisen, SÄPO
Handelsflottanskultur- o fritidsråd HKF (Ä 656)
Kriminalvårdsstyrelsen KVS
Kriminaltekniska laboratorium, Statens SKL
Kriminalvårdsnämnden
Migrationsverket Tidigare Invandrarverket
Integrationsverket
Polisen, Polismyndigheterna

79,55.. Etniska minoriteter
79,55.. Fängelser och kriminalvård
79,55.. In- och utvandring
79,55.. Poliskårer och räddningstjänster

Fängelser och kriminalvård *:
Kriminalvård - Kriminalvårdsstatistik, adresser, länkar till 
kriminalvård.
Kriminalvården - Kriminalvårdens skall bidra till att brottsligheten 
minskar och att människans trygghet i samhället ökar. - 
Kriminellas Revansch I Samhället - Förening som har som sitt främsta 
syfte att hjälpa de människor som är "nymuck" från våra fängelser.

Mölndals länkkatalog:
-- Kriminologi och polisväsen 
-- Kriminalvård
-- Emigration och immigration 
-- Mångkultur, minoriteter, diskriminering 

Ohd-Ohe Emigration, immigration, minoriteter 
Ohj Könsroller

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://
wimnell.com/omr7952-7956c.pdf) 

Sven Wimnell 080316: Något om sociala miljöer. (http://wimnell.com/
omr7952-7956d.pdf) (http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf) 

http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/ethnical_minorities
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/ethnical_minorities
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/prisons_and_correctional_treatment
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/prisons_and_correctional_treatment
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/immigration_and_emigration
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/immigration_and_emigration
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/police_forces_and_rescue_services
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/police_forces_and_rescue_services
http://www.algonet.se/~schlyter/kv.html
http://www.algonet.se/~schlyter/kv.html
http://www.kriminalvarden.se/
http://www.kriminalvarden.se/
http://www.kris.a.se/
http://www.kris.a.se/
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm#Oep
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm#Oep
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm#Oeq
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xoe.htm#Oeq
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xohd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xohd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xohd.htm#Ohe
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xohd.htm#Ohe
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xohd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xohd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xohj.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xohj.htm
http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf
http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf
http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf
http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf
http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf
http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf
http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf
http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf


Myndigheter under departementen i maj 2008.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet:

Handikappombudsmannen

Box 49132, 100 29 Stockholm
Tfn 08-20 17 70

Jämställdhetsnämnden

Box 2066, 103 12 Stockholm
Tfn 08-617 64 21

Jämställdhetsombudsmannen (JämO)

Box 3397, 103 68 Stockholm
Tfn 08 - 440 10 60

Nämnden mot diskriminering

Box 16300, 103 25 Stockholm 
Tfn 08 - 545 292 46

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
(HomO)

Box 3327, 103 66 Stockholm
Tfn 08 - 50 88 87 80

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)

Box 3045, 103 64 Stockholm
Tfn 08 - 50 88 87 00

Ungdomsstyrelsen

Box 17801, 118 94 Stockholm
Tfn 08-566 219 00

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten (BrOM)

Box 470, 901 09 Umeå
Tfn 090 - 70 82 00
Arbetsområde: prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar 
medel ur brottsofferfonden.

Kriminalvården

601 80 Norrköping
Tfn 077 - 22 80 800
Arbetsområde: Kriminalvården verkställer straff och ansvarar för 
personer misstänkta för brott i tre verksamhetsgrenar - fängelse, 
frivård och häkte.

Migrationsverket

601 70 Norrköping 
Tfn 011-15 60 00 

http://www.ho.se/
http://www.ho.se/
http://jamstalldhetsnamnden.se/
http://jamstalldhetsnamnden.se/
http://www.jamombud.se/
http://www.jamombud.se/
http://www.homo.se/
http://www.homo.se/
http://www.homo.se/
http://www.homo.se/
http://www.do.se/
http://www.do.se/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/main/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/main/
http://www.brottsoffermyndigheten.se/
http://www.brottsoffermyndigheten.se/
http://www.kriminalvarden.se/
http://www.kriminalvarden.se/
http://www.migrationsverket.se/
http://www.migrationsverket.se/


Arbetsområde: Migrationsverket ansvarar för tillstånd eller visum för 
besök, tillstånd för bosättning i Sverige, 
asylprocessen (från ansökan till uppehållstillstånd eller självmant 
återvändande), medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256, 102 26 Stockholm
Tfn 08 - 401 90 00
Arbetsområde: Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för 
polisväsendet samt chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska 
laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör säkerhetspolisen och en enhet 
för ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.

Socialdepartementet.

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Statens institutionsstyrelse ansvarar för tvångsvård av unga och vuxna 
på särskilda institutioner.

7957 Undervisning o d. Forskning.

Svenska EU Programkontoret
Lärarhögskolan i Stockholm
Svenska Unescorådet
Statens skolverk
Centrala studiestödsnämnden CSN
Folkbildningsrådet
Statens skolor för vuxna SSV
Lernia AB (F d AmuGruppen AB)
Verket för högskoleservice, VHS
Högskoleverket, HSV
Rådet för forskning om universitet och högskolor
Lunds universitet
Linköpings universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet
Göteborgs universitet
Luleå tekniska universitet (Även på 62 )
Stockholms universitet
Högskolan i Borås
Chalmers tekniska högskola AB (Även på 62 )
Högskolan i Kristianstad
Mälardalens högskola
Örebro universitet
Högskolan i Jönköping
Södertörns högskola
Tekniska högskolan, Kungl., KTH (Även på 62 )
Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Handelshögskolan i Stockholm, SSE (Även på 33+658 )

http://www.polisen.se/
http://www.polisen.se/
http://www.stat-inst.se/
http://www.stat-inst.se/


Växjö universitet
Blekinge Tekniska Högskola
Högskolan på Gotland
Malmö högskola
Karlstad universitet
Mittuniversitetet
Högskolan i Gävle (/Sandviken)
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan i Skövde
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier
Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ
Akademiska rektorskonventet i Stockholm
Birgittaskolan, Örebro
Finsk-svenska utbildningsrådet
Folkhögskolornas informationstjänst
Forskningsberedningen
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum.
Högskolans avskiljandenämnd HAN
Idrottshögskolan i Stockholm IH
Institut för särskilt utbildningsstöd, Statens
Kristinaskolan, Härnösand
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Kungl.
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, Kungl.
Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg, Kungl.
Vetenskaps-Societeten i Uppsala, Kungl.
Vetenskapsakademien, Kungl.
Vetenskapssamhället i Uppsala, Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl.
CSN-kontor
Manillaskolan, Stockholm

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. KY
Nätuniversitetet
Nobelstiftelsen
Nämnden för Rh-anpassad utbildning
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete
mellan Sverige och EU
Sameskolstyrelsen
Skolväsendets överklagandenämnd
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Studieförbundet Näringsliv och samhälle SNS
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Vetenskapssociteten i Lund
Delegationen för IT i skolan, ITiS
Internationella programkontoret för utbildnings-området
Institutet för handikappfrågor i skolan, Statens
Specialskolemyndigheten, SPM
KK-stiftelsen, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Sveriges Utbildningsradio AB (även på 7914)
Vetenskapsrådet
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA
Stiftelsen för strategisk forskning
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
Forskningsrådet för miljö, ariella näringar och samhällsbyggande,
Formas
IRECO Holding AB
Kvalitets- och kompetensråd, Statens, KKR
Doktorandhandboken
Expertsvar
Folke Bernadotteakademin
Forskning.se (även 105)



Myndigheten för skolutveckling
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Skoldatanätet (även 102 och 107)
Specialpedagogiska institutet, SIT
Specialskolor
Stiftelsen utbildning Nordkalotten
Stockholms Akademiska Forum
Studera.nu
Study In Sweden
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps (även 32)
Sveriges universitets- och högskoleförbund
TBV, Tjänstemännens Bildningsverksamhet
Vårdalstiftelsen?
Örebro Universitet
Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH
Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS
Teknikbrostiftelsen?
Real Campus ??

79,57.. EVENEMANG
79,57.. Business Schools
79,57.. Studentförbund
79,57.. Barnomsorg
79,57.. Ungdoms- och fritidsgårdar
79,57.. UTBILDNING
79,57.. Svenska utlandsskolor
79,571 Distansundervisning
79,571 Examensarbeten
79,571 Friskolor
79,571 Föreningar
79,571 Informationscentraler
79,571 Institut

79,571 Internatskolor
79,571 Pedagogik
79,571 Projekt
79,571 Skolor och högskolor
79,571 Statliga verk och kommunala skolstyrelser
79,571 Stiftelser
79,571 Studieförbund
79,571 Tjänster
79,571 Utbildningsföretag

79,572 Samhällsvetenskap
79,572 Kurser
79,572 Läromedel
79,572 Studie- och yrkesvägledningar
79,572 Svenska för invandrare

79,573 Förskolor
79,573 Grundskolor
79,573 Gymnasier
79,574 Folkhögskolor
79,574 Komvux
79,576 Specialskolor
79,576 Särskolor
79,576 Särvux
79,577 Musikskolor
79,577 Trafikskolor

79,578 Vetenskapliga (evenemang)
79,578 Universitet och högskolor
79,578 Forskningsbyar
79,578 Organisationer
79,578 Samhällsvetenskap
79,578 Utbildning
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Pedagogik *:
Om pedagogik i undervisning på olika nivåer.
Freinetpedagogik 
Montessoripedagogik 
Waldorfpedagogik 

Läromedel *:
Om läromedel som fenomen och hur de kan förbättras.
Företag 

Studie- och yrkesvägledningar
Utlandsstudier 
 
Fakulteter vid universitet och högskolor enligt högskoleverkets lista.
Institutioner och institut *

Universitet och högskolor *:
Universitet och högskolor enligt högskoleverkets lista.

Fakulteter 
Institutioner och institut 
Kurser och utbildningsprogram
Serviceenheter och administration 
Student- och kårföreningar 
Universitets- och högskolebibliotek 
Beckmans Designhögskola - En fri designhögskola med examensrätt 
inom konst och design.
Blekinge Tekniska Högskola - Teknisk högskola som förutom ett brett 
utbud av tekniska utbildningar även har stor del humaniora, 
vårdvetenskap och samhällsvetenskap. 
Chalmers tekniska högskola - På Sveriges västkust. En av Sveriges två 

största tekniska högskolor. Chalmers utbildar forskare, civilingenjörer, 
arkitekter, ingenjörer, tekniker och nautiker. Forskning bedrivs vid 9 
sektioner. 
Danshögskolan - Sveriges högskola för dans och nycirkus. - 
Dramatiska Institutet - Högskola för film, radio, television och teater. - 
Ericastiftelsen - Enskild institution finansierad genom bidrag från 
staten och Stockholms läns landstings omsorgsnämnd. Bedriver 
högskoleutbildning integrerad med klinisk verksamhet med inriktning 
på psykoterapi med barn och ungdomar samt forskning. 
Ersta Sköndal högskola - En profilerad högskola inom socialt arbete, 
hälso- och sjukvård samt omsorg med diakonal och etisk inriktning. - 
Gammelkroppa skogsskola - För skogsbruket företagsanpassade korta 
eller längre utbildningar, samt skoglig högskoleutbildning. Grönt kort i 
skogen för entreprenörer. Lokaler för konferenser.
Göteborgs universitet - Ett av de stora universiteten i Europa med 51 
000 studenter och 5 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta 
fakulteter i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd 
och hög kvalitet, det vittnar sökandetryck och nobelpris om. - 
Handelshögskolan i Stockholm - Utbildning, forskning och övriga 
tjänster inom ekonomiområdet. 
Högskolan Dalarna - Ligger i det vackra landskapet Dalarna. 
Högskolan bedriver bland annat utbildning inom temaområdena 
samhällsvetenskap, humaniora och beteendevetenskap samt 
naturvetenskap och teknik. 
Högskolan i Borås - Studenter kommer från hela landet för att studera 
i Borås. Här finns unika utbildningsprogram inom områdena bibliotek 
och information, textil och data. Andra profilområden är ekonomi-, 
teknik- och förskollärarutbildning. 
Högskolan i Gävle - Innehåller information om Högskolan och dess 
kurser. Högskolan består av 6 olika institutioner. 
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Högskolan i Halmstad - Högskolan i Halmstad är en 
gränsöverskridande högskola med 10 000 studenter. Miljön präglas av 
kreativitet, innovation och ett nära samarbete med omvärlden. 
Studenterna uppmuntras till nytänkande och nyföretagande. - 
Högskolan i Jönköping - Högskolan bedriver utbildning, forskning och 
forskarutbildning samt uppdragsverksamhet genom fyra 
fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och 
kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska 
Högskolan.
Högskolan i Kalmar - Över 300 kurser och 50 utbildningsprogram 
inom naturvetenskap, teknik, data, ekonomi, turism, 
samhällsvetenskap, humaniora, beteendevetenskap, vård, sjöfart, 
design och media samt lärarutbildning. Vetenskapsområde inom 
naturvetenskap. 
Högskolan i Skövde - En expansiv högskola som erbjuder både 
traditionella och unika utbildningar inom en mängd områden. 
Campusområdet som ligger i centrala Skövde erbjuder en kreativ miljö 
med goda utvecklingsmöjligheter.
Högskolan Kristianstad - I campusmiljö erbjuder vi utbildning inom 
ekonomi, teknik, undervisning, hälsa, naturvetenskap, matematik, 
humaniora och samhällsvetenskap. Vi har också ett stort urval av 
fristående kurser och ett nära samarbete med näringsliv och samhälle. - 
 Högskolan på Gotland - Utbildning året runt inom bl.a interaktiva 
medier & spelutveckling, programmering, filmmanus, arkeologi, IT, 
ekonomi, ryska, kulturgeografi, byggnadsvård, konstvetenskap, 
ekologi, lärarutbildning, historia, etnologi. 
Högskolan Väst - Vill du studera i en toppmodern studiemiljö i 
Trollhättan? Högskolan Väst är en utmanande högskola med tydligt 
fokus på studenten och lärandet. Vi har arbetslivsnära utbildningar och 
för en tät samverkan med samhälle och näringsliv. 
Högskolcentrum Bohuslän - Webbplatsen för dig som har 

engagemanget och vågar ta steget eller funderar på att göra det. Hos 
oss hittar du högskoleutbildning, KY-utbildningar, Specialist 
utbildningar och sommarkurser mm. 
Idrottshögskolan i Stockholm - Information om utbildningsprogram, 
forskning, bibliotek, studentkår mm. 
Johannelunds teologiska högskola - Johannelund är en högskola som 
vill ge teologisk utbildning med hög kvalitet. Utbildningarna syftar till 
tjänst som präst i Svenska kyrkan och EFS. Studier vid Johannelund 
kan också öppna vägar in i andra yrken t ex i trossamfund, skola och 
samhälle. 
Karlstads universitet - Har utbildningsprogram inom humaniora, 
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller undervisning. - 
Karolinska institutet - Statlig, ett medicinskt universitet, utbildar inom 
medicin, odontologi och omvårdnad. Här finns 19 utbildningsprogram, 
fristående kurser, specialistutbildning för sjuksköterskor, fortbildning 
och vidareutbildning samt forskarutbildning. 
Konstfack - Högskola för konst, konsthantverk, design och 
bildpedagogik.
Kungl Tekniska Högskolan - KTH tillhandahåller bl.a. information om 
fakulteter, institutioner och institut knutna till KTH. -
Kungliga Konsthögskolan 
Kungliga Musikhögskolan - Information om de olika 
utbildningsprogrammen, samt aktuell information om öppna 
seminarier, konserter och personal.
Linköpings universitet - Linköpings universitet, utbildning och 
forskning vid filosofisk fakultet, hälsouniversitet, teknisk högskola och 
utbildningsvetenskap. 27.000 studenter och 3.500 anställda. - 
Luleå tekniska universitet - Utbildningar inom ekonomi, teknik, språk 
och humaniora, hälsovetenskap, lärande, media, musik och teater och 
samhällsvetenskap.Forskning inom tekniskt samt humanistiskt 
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. 
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Lunds universitet - Information om universitetet och dess utbildning, 
forskning, administration, institutioner (t.ex. Tekniska högskolan och 
Musikhögskolan i Malmö) och personal mm. 
Lärarhögskolan i Stockholm 
Malmö högskola - Högskolans officiella webbplats med information 
om utbildningar, forskning och samverkan med omgivande samhälle. 
Mittuniversitetet - Sveriges nyaste universitet, med ca 14 000 
studenter och 1000 anställda. Har campus i Härnösand, Sundsvall, 
Örnsköldsvik och Östersund
Mälardalens högskola - Huvudorter är Västerås och Eskilstuna. Här 
finns ett brett utbud inom språk, teknik, ekonomi och 
samhällsvetenskap. 
Operahögskolan i Stockholm 
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet - Fördelat på fyra fakulteter: 
Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap i Alnarp, 
Naturresurser och lantbruksvetenskap i Uppsala, Veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap i Uppsala samt Skogsvetenskap, huvudsakligen i 
Umeå. 
Sophiahemmet Högskola 
Stockholms Musikpedagogiska Institut - SMI är en högskola för 
pedagogisk utbildning i musik och närliggande konstarter. SMI 
utbildar musiklärare, ensemblepedagoger och röst- och talpedagoger. 
Stockholms universitet 
Södertörns högskola - Bedriver utbildning och forskning inom 
humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, samt har 
lärarutbildning för samtliga verksamhetsområden. Här finns mer än 12 
000 registrerade studenter och 750 anställda.
Teaterhögskolan i Stockholm - Information om utbildningsprogram, 
inträdesprov, behörighet m.m.
Teologiska Högskolan, Stockholm - Teologiska Högskolan Stockholm 
erbjuder utbildning i teologi samt mänskliga rättigheter och demokrati. 

Umeå universitet 
Uppsala universitet - Utbildning och forskning vid Uppsala universitet 
bedrivs inom tre vetenskapsområden vid nio fakulteter: teologi, 
juridik, humaniora, språkvetenskap, samhällsvetenskap, 
utbildningsvetenskap, medicin, farmaci och teknik/naturvetenskap.  
Växjö universitet - Med den internationella profilen. 
Örebro universitet - Det unga universitetet för växande människor. Ett 
av Sveriges mest expansiva universitet med drygt 14 500 studenter och 
1 300 anställda. 

Vetenskap *:
Vetenskapliga papper, forskningsresultat etc.
Antropologi 
Arkeologi 
Astronomi 
Biblioteksvetenskap 
Biologi 
Byggnad 
Ekonomi 
Elektroteknik 
Etnologi 
Evenemang 
Filologi 
Filosofi 
Forskningsbyar 
Fred 
Fysik 
Genetik 
Geografi 
Geomekanik 
Geovetenskap 
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Historia 
Juridik 
Kemi 
Kognitionsforskning 
Kriminologi 
Lantbruk 
Lingvistik 
Litteraturhistoria 
Marin 
Matematik 
Media och kommunikation 
Medicin 
Mekanik 
Meteorologi 
Miljöforskning 
Musik 
Numerisk analys 
Organisationer 
Psykologi 
Samhällsplanering 
Samhällsvetenskap 
Semiotik
Socialvetenskap 
Statistik 
Statskunskap 
Systemvetenskap 
Teknologi 
Teologi 
Utbildning 
Vetenskapshistoria 

Samhällsvetenskap *:

Carlsson, Jan - Religionssociolog teol. dr med bl a artiklar om religion 
och samhälle. 
 CEIFO - Information om forskning vid Centrum för 
invandringsforskning vid Stockholms universitet. Här finns också 
IMER Bulletinen, en elektronisk tidskrift för forskningsområdet.  
Centre for Advanced Studies in Leadership - Vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Tillhandahåller forskningsmiljö där idéer om ledarskap 
kan utvecklas, utbytas och utmanas. 
Centrum för forskning om offentlig sektor - CEFOS - Ett 
mångvetenskapligt forskningscentrum vid Göteborgs universitet 
inriktat på offentlig sektor. Här bedrivs forskningsprojekt med forskare 
från flera discipliner. 
Centrum för kulturpolitisk forskning och debatt - Syftar till att initiera, 
genomföra och synliggöra forskning inom det kulturpolitisk området i 
Sverige.
Demografiska Avdelningen, Stockholms universitet - Demografiska 
Avdelningen presenterar sitt arbete och publikationer.
Framtiden är din - Framtidsställe om global etik, Earth Charter, 
framtida vetenskap och religion, meningen med livet. Författare, 
fotograf, civ.ing. Rolf Solheim. Författare Anne Solheim.  
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet - En institution inom 
Samhällsvetenskapliga fakulteten och den enda av sitt slag i Sverige. 
Skolan har fyra huvudsakliga uppgifter, grundutbildning, 
vidareutbildning, forskarutbildning samt forskning. 
Handelshögskolan vid Umeå universitet - Informerar om 
företagsekonomisk utbildning, kurser, forskning och publikationer.  
Humaniora- och samhällsvetenskapsinfart - Vägvisare till humaniora 
och samhällsvetenskap på internet
idrottsforum.org - Nordisk idrottsvetenskaplig webbtidskrift med 
vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, samt recensioner av 
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böcker, om idrottsforskning och idrottsvetenskap med utgångspunkt i 
samhällsvetenskap och humaniora. Uppdateras 20 ggr/år. -
Inforsk, Umeå universitet - Inforskgruppen vid Umeå universitet 
studerar information och kommunikation inom vetenskapen. För 
tillfället bedrivs flera projekt om bl a internationalisering, 
forskningssamarbete, organisation och idéspridning inom vetenskapen. 
Institutionen för freds- och konfliktforskning - Forskning och 
undervisning vid institutionen för freds- och konfliktforskning, 
Uppsala universitet.
Institutionen för socialt arbete - Institutionen för socialt arbete  
Socialhögskolan, Stockholms universitet.
Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet - Information 
om kurser, publikationer, seminarier, anställda och forskning vid 
institutionen. Viss information på engelska. Länkar till tidskrifterna 
Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift (NST) respektive Candide 
(tidskrift för examensarbeten vid Uppsala universitet)
Levnadsnivåundersökningen - LNU är en studie som år 2000 gjordes 
för femte decenniet i rad. Projektledare var professor Jan. O. Jonsson, 
Institutet för social forskning (SOFI). 
Nordplus utbyte / kvinnoforskning - För studerande och läräre av 
kvinnoforskning. Deltagande universitet är Helsingfors, Stockholm, 
Köpenhamn, och Oslo. Utbyte är koordinerat av Kristina-institutet vid 
Helsingfors universitet. 
Psykologiska institutionen, Lunds universitet - Forskningsaktiviteten 
vid institutionens avdelningar. Seminarieschema och en del annan 
administrativ information. 
Samhällsmodellen - Om verksamheter och beroenden i samhället. 
Länkar till företag, myndgheter, organisationer m m. 
Socialgerontologigrupp - Presentation av vår verksamhet vid 
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, dess forskning, 
publikationer, abstracts, samt en möjlighet att hämta hem vissa artiklar. 

Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet - Institutionens 
utbildning, forskning, personal och internationella nätverk. 
Sociologiska institutionen, Lunds universitet - Information om 
utbildning och forskning vid institutionen. Lista över verksamma, 
information om kurser och seminarier. 
Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet - Information om 
forskning och utbildning vid sociologiska institutionen, Stockholms 
Universitet.
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet - Sveriges äldsta 
sociologiska institution 
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet - Information om 
kurser, seminarier och pågående forskning vid institutionen. - 
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor - SCORE är ett 
mångvetenskapligt forskningscentrum inriktat på den offentliga 
sektorn, och utvecklar teori om organisationer, med forskare inom 
företagsekonomi, historia, socialantropologi, sociologi och 
statsvetenskap.
Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst SSD - SSD arkiverar och 
förmedlar databaser för forskningsändamål. Datatjänsten är knuten till 
Göteborgs universitet. 
Varför ser alla web-sidor så lika ut? - Det beror på att det är enkla 
logiska regler som motiverar det mest vanliga webbsite-utseende. - 

Mölndals länkkatalog:
UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING 
Pedagogik 
-- Pedagogisk metodik 
Undervisningsväsen 
-- Förskolan 
-- Studerandeekonomi 
Högskolor 
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Läs- och skrivsvårigheter 
Folkbildning 
Se även Internetkataloger för skolan 

Allmän vetenskaplig & kulturell verksamhet 

Länkskafferiet
Samhälle och ekonomi
delar om
Skola, utbildning och arbete 

Sven Wimnell 040421:Utbildningar vid universitet och högskolor 
(http://wimnell.com/omr40f.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. 
Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser 
enligt “Nordisk Outline”, klassifikations-system för museer. (http://
wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid 
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, 
undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

SW   . 7957 Undervisning o d.

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Utbildningsdepartementet:

Myndigheter inom utbildningsområdet.

Centrala studiestödsnämndens webbplats

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central myndighet för 
studiesociala frågor. CSN beviljar och betalar ut det svenska 
studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier på olika nivåer. 
CSN administrerar även hemutrustningslånet till flyktingar och vissa 
andra utländska medborgare.

Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera 
del av VINNOVA)

Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i 
Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär 
att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets 
verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella 
kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet 
har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s 
internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet 
innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s 
ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen 
inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska 
forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt 
även information om hur man ansöker och deltar.
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Högskolans avskiljandenämnds webbplats

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja 
studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett 
universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Högskoleverkets webbplats

Högskoleverket (HSV) är en central myndighet för frågor som rör 
universitet och högskolor och verksamheten består av utvärdering, 
tillsyn, uppföljning och information. Högskoleverket utvärderar 
högskoleutbildningar i Sverige, prövar och beviljar examensrätt för 
grundutbildning eller ger underlag till regeringen över högskolors rätt 
att utfärda doktorsexamen inom vetenskapsområden. Högskoleverket 
ska ha tillsyn över verksamheten inom högskolan och 
högskolesektorn. Högskoleverket är statistikansvarig myndighet för 
högskolan och ska även svara för information om verksamheten och 
högskolestudier. Högskoleverket bedömer även utländska utbildningar 
på eftergymnasial nivå.

Internationella programkontoret för utbildningsområdets 
webbplats

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK/
Programkontoret) är den myndighet som utgör svenskt programkontor 
för EU-program och andra internationella program inom 
utbildningsområdet. Programkontorets huvuduppgift är bland annat att 
informera om, stödja och utvärdera program och EU-bidrag. Det kan 
gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och 
kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för 

ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats

Kungliga Vetenskapsakademien (KVS) är en oberoende organisation, 
vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och 
naturvetenskap. KVA har forskarutbyten med akademier i andra länder

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings webbplats

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning är den centrala 
förvaltningsmyndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY). 
Myndigheten administrerar ansökningar från anordnare som vill hålla 
en KY-utbildning, och administrerar också utbetalningar till de 
anordnare som fått beslut om att anordna KY-utbildning. Myndigheten 
ansvarar för den statliga tillsynen av KY-utbildningar.

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildnings 
webbplats (tidigare Myndigheten för Sveriges nätuniversitet)

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning har sitt 
ursprung i Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Rådet för 
högre utbildning. Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre 
utbildning ska stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i 
frågor om breddad rekrytering, pedagogisk utveckling, fortsatt stöd till 
IT-stödd distansutbildning och ny utbildnings- och examensstruktur. 
Tillsammans med Sveriges universitet och högskolor arbetar 
myndigheten för att fördjupa kunskap och sprida nya erfarenheter. 
Studentportalen Nätuniversitetet finns kvar.
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Myndigheten för skolutvecklings webbplats

Myndigheten för skolutveckling ska stödja huvudmäns och lokala 
enheters arbete med lokal verksamhetsutveckling i 
förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.

Nationellt centrum för flexibelt lärandes webbplats

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) har till uppgift att 
främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera 
utvecklingen av flexibelt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning.

Skolverkets webbplats

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för barnomsorgen och det 
svenska skolväsendet. Skolverkets främsta uppgift är utöva 
kvalitetskontroll genom uppföljning, utvärdering och 
utbildningsinspektion. I utbildningsinspektionen ingår både 
kvalitetsgranskning och tillsyn. Skolverket utarbetar även kursplaner 
och betygskriterier, utfärdar föreskrifter och allmänna råd samt 
godkänner fristående skolor.

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats

Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) har till 
uppgift att pröva vissa överklaganden av beslut inom skolväsendets 
område enligt skollagen och grundskoleförordningen. Beslut som i 
huvudsak berör elever inom det offentliga skolväsendet.

Specialskolemyndighetens webbplats

Specialskolemyndigheten (SPM) består av Sveriges sex statliga 
specialskolor och det centrala kansliet i Örebro. Skolorna är 
Östervångsskolan i Lund, Vänerskolan i Vänersborg, Birgittaskolan i 
Örebro, Åsbackaskolan i Gnesta, Manillaskolan i Stockholm och 
Kristinaskolan i Härnösand. Det centrala kansliet ligger i Örebro. 
SPMs uppdrag är att ge elever som är döva och hörselskadade en 
utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 
grundskolan, samt att ge döva och hörselskadade elever med 
utvecklingsstörning och elever som är dövblindfödda en utbildning 
anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Specialpedagogiska institutets webbplats

Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet för statens 
samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Institutet ger råd och stöd i 
specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med 
funktionshinder. Institutet främjar utveckling och anpassning av 
specialpedagogiska läromedel.

Svenska Unescorådets webbplats

Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation, är Förenta Nationernas (FN) organisation för fred genom 
samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och 
kommunikation. Svenska Unescorådet är inte detsamma som Unesco, 
varje land som är med i Unesco ska ha en nationalkommission, som 
samarbetar med myndigheter, institutioner och personer inom Unescos 
ansvarsområden och är en länk mellan Unesco och det egna landet. 

http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.cfl.se/
http://www.cfl.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.overklagandenamnden.se/
http://www.overklagandenamnden.se/
http://www.spm.se/
http://www.spm.se/
http://www.sit.se/
http://www.sit.se/
http://www.unesco-sweden.org/
http://www.unesco-sweden.org/


Svenska Unescorådet har till uppgift att främja Unescos verksamhet i 
Sverige.

Universitet och högskolor på Högskoleverkets webbplats

Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver 
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar 
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista 
med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.

Verket för högskoleservices webbplats

Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet 
som arbetar i huvudsak på uppdrag åt universitet och högskolor. VHS 
har tre verksamhetsområden - antagning, systemförvaltning och 
upphandling. VHS ansvarar för den samordnade antagningen till 
grundläggande högskoleutbildning på uppdrag av universitet och 
högskolor. VHS ansvarar för systemförvaltning av främst 
studieadministrativa IT-system och dess kringmiljöer på uppdrag av 
bl.a. universitet och högskolor. VHS erbjuder även 
upphandlingstjänster i form av konsulthjälp till universitet, högskolor 
och andra statliga myndigheter samt medverkar vid tecknande av 
statliga ramavtal.

Vetenskapsrådets webbplats

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar 
för att utveckla och stödja svensk grundforskning och 
forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. VR har tre 
huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och 
forskningsinformation.

Överklagandenämnden för högskolans webbplats

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har 
till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom 
högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. 
Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär 
att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.

Överklagandenämnden för studiestöds webbplats

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva 
överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om 
studiemedel, korttidsstudiestöd, studiehjälp eller återkrav av dessa stöd 
enligt den lag som gäller från och med den 1 juli 2001. Från och med 
den 1 januari 2003 prövar ÖKS även överklaganden av CSN:s beslut 
enligt lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Myndigheter inom forskningsområdet.

Centrala etikprövningsnämnden

Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning 
som avser människor. De viktigaste förändringarna från 2004 är att en 
central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättades som 
fristående myndigheter. Etikprövningen sker i de regionala nämnderna. 
De regionala nämnderna är indelade i två eller flera avdelningar. Minst 
en avdelning på varje ort prövar ärenden inom det medicinska 
vetenskapsområdet (medicin, farmaci, odontologi, vårdvetenskap och 
klinisk psykologi) medan en prövar ärenden som rör övrig forskning. 
Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i 
Stockholm. De sex regionala nämndernas kanslier ligger vid 
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universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt 
vid Karolinska Institutet.

Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera 
del av VINNOVA)

Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i 
Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär 
att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets 
verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella 
kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet 
har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s 
internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet 
innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s 
ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen 
inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska 
forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt 
även information om hur man ansöker och deltar.

Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers webbplats

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse, 
som i huvudsak finansieras med statsbidrag, men som även får externa 
bidrag från offentliga och privata finansiärer. Huvuduppgiften består 
av att i egen regi eller i samarbete med andra bedriva framtidsstudier, 
långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet för att 
därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot 
och möjligheter i samhällsutvecklingen.

Högskoleverkets webbplats (universitet och högskolor)

Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver 
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar 
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista 
med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats. 

Vetenskapsrådets webbplats

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar 
för att utveckla och stödja svensk grundforskning och 
forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. 
Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, 
forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Om forskning.se : se 105. 
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7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 7959 Sociala miljöer o verks. i allmänna grupper o d.

Patriotiska Sällskapet, Kungl.
Kungliga Sällskapet Pro Patria
Letterstedska föreningen
Pensionärernas Riksorganisation PRO
Riddarhuset
Sveriges Nationaldag, Rikskommittén
Sveriges Pensionärsförbund SPF
Skytteanska samfundet, Kungl.?
Stora Sköndal, Stiftelsen?

79,59.. Föreningar och sällskap
79,59.. Institut och akademier
79,59.. Stiftelser
79,59.. Organisationer

Ideella föreningar *:
Välgörenhet och liknande.
Humanitära 
Miljö 
Välgörenhet 

Organisationer *:
Droger 
Elevföreningar 
Fritidshem 
Försvarsföreningar 
Ideella föreningar 
Institut 
Internationella 

http://katalogen.kthnoc.se/kat/art/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/art/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/art/institutes
http://katalogen.kthnoc.se/kat/art/institutes
http://katalogen.kthnoc.se/kat/art/foundations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/art/foundations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/idealistics/humanitarian
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/idealistics/humanitarian
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/environment
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/environment
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/idealistics/charity
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/idealistics/charity
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/drugs
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/drugs
http://katalogen.kthnoc.se/kat/education/organizations/pupil_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/education/organizations/pupil_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/education/compulsory_schools/after-school_recreation_centers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/education/compulsory_schools/after-school_recreation_centers
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/defence_societies
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/defence_societies
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/idealistics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/idealistics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/institutes
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/institutes
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/international
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/international


Intresseföreningar 
Kulturföreningar och -sällskap 
Miljö
Musikföreningar 
Natur och friluftsliv 
Näringslivsorganisationer 
Näringslivsstiftelser 
Politiska föreningar 
Politiska partier 
Religiösa 
Sport 
Stiftelser 
Student- och kårföreningar 
Ungdomsföreningar 

Mölndals länkkatalog:
Allmänna sällskap och föreningar 

796/799 Sport, idrott o d.

Idrottshögskolan i Stockholm IH
Riksidrottsförbundet
Gymnastikförbundet, Svenska
Voxenåsen A/S ?

9,6.... Sportevenemang
79,6.... Motionsidrott
79,6.... Bilar
79,6.... Båtar
79,6.... Djur
79,6.... Fiske
79,6.... Flyg
79,6.... Husvagnar
79,6.... Jakt
79,6.... Järnvägar
79,6.... Motorcyklar
79,6.... Natur och friluftsliv
79,6.... Sport
Drakflygning *
Dykning *
Fallskärm *
Fiske *
Fågelskådning *
Föreningar *
Företag *
Hundar *
Hängflyg *
Isjaktsegling *
Kanot *

http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/interest_groups
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/interest_groups
http://katalogen.kthnoc.se/kat/art/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/art/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/environment
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/environment
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/music/societies
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/music/societies
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/foundations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/foundations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/other_political_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/other_political_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/parties
http://katalogen.kthnoc.se/kat/politics/parties
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/religion
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/religion
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/foundations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/foundations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/education/organizations/student_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/education/organizations/student_organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/youth_societies
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/youth_societies
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xb.htm#Bk
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xb.htm#Bk
http://katalogen.kthnoc.se/kat/events/sports_events
http://katalogen.kthnoc.se/kat/events/sports_events
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/exercise
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/exercise
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/cars
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/cars
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/boats
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/boats
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/animals
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/animals
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/fishing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/fishing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/aviation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/aviation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/caravans
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/caravans
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/hunting
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/hunting
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/railways
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/railways
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/motorcycles
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/motorcycles
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/aviation/kite-flying
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/aviation/kite-flying
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/diving
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/diving
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/aviation/parachute
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/aviation/parachute
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/fishing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/fishing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/animals/wildlife/birds
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/animals/wildlife/birds
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation/organizations
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/sports_and_entertainment/leisure
http://katalogen.kthnoc.se/kat/business/corporations/sports_and_entertainment/leisure
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/animals/pets_and_domestic_animals/dogs
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/animals/pets_and_domestic_animals/dogs
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/aviation/hanggliding
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/aviation/hanggliding
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/winter_sports/ice-yachting
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/winter_sports/ice-yachting
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/canoe
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/canoe


Klättring *
Löpning *
Miljödebatt *
Nationalparker *
Orientering @
Scouting och friluftsliv *
Skidåkning *
Skridskoåkning *
Snöskoter *
Vandring *
Vindsurfning *

Mölndals länkkatalog:
IDROTT, LEK OCH SPEL 
Gymnastik 
-- Styrketräning, bodybuilding 
Friidrott 
Boll- och kägelsport 
Simning 
Sjösport, Båtsport 
Djursport 
Cykel-, motor- och flygsport 
Vintersport 
Rullskridskor, rullbräda 
Budo 
-- Judo 
Brottning 
Boxning 
Tyngdlyftning 
Orientering 
Alpinism 

Friluftsliv 
Fäktning 
Skytte 
Olympiska spelen 

Dans Till 793
Spel och tidsfördriv Till 794 
Lekar Till 793
Leksaker Till 793
Trollkonster Till 793
Lotterier, vadhållning, tips  Till 794
Scoutrörelsen 

Ra Gymnastik 
Rba Allmän idrott, friidrott 
Rbb Boll- och kägelsport 
Rbc Simning 
Rbd Sjösport, båtsport 
Rbe Djursport 
Rbf Cykel-, bil- och flygsport 
Rbg Vintersport 
Rbi-Rbl Kamp- och kraftsporter 
Rc Danslekar och dans  Till 793
Rd-Re Spel och tidsfördriv. Lotterier, vadhållning, tips Till 794

Länkskafferiet
Sport och fritid
delar om
Idrott

http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/climbing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/climbing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/race
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/race
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/discussions/environmental_protection
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/discussions/environmental_protection
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation/national_parks
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation/national_parks
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/orienteering
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/orienteering
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/youth_societies/scouting_and_outdoor_life
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/organizations/youth_societies/scouting_and_outdoor_life
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/winter_sports/skiing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/winter_sports/skiing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/winter_sports/skating
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/winter_sports/skating
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/winter_sports/snowmobile
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/winter_sports/snowmobile
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation/hiking
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/nature_and_recreation/hiking
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/windsurfing
http://katalogen.kthnoc.se/kat/entertainment/sports/windsurfing
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xra.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xra.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xra.htm#Rah
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xra.htm#Rah
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrba.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrba.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbb.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbb.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbf.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbf.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbg.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbg.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbh
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbh
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbi
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbi
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbib
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbib
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbj
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbj
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbk
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbk
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbl
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbi.htm#Rbl
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbn
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbn
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbo
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbo
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbp
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbp
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbq
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbq
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbv
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rbv
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm#Rdd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm#Rdd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm#Rdj
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm#Rdj
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm#Rddd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm#Rddd
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm#Re
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm#Re
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rh
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xr.htm#Rh
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xra.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xra.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrba.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrba.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbb.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbb.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbc.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbd.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbe.htm
http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrbf.htm
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http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/xrd.htm
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9.html
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9.html
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http://lankskafferiet.skolutveckling.se/sidor/0_9_2.html


8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
SW   80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89. 
SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 
SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 
SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d . 

80 Språk. Språkliga verksamheter. 
802/809 motsvarar 82/89.

TerminologicentrumTNC
Svenska språknämnden
Föreningen Auktoriserade Translatorer FAT
Föreningen för svenska i världen
Språk- och folkminnesinstitutet SOFI
Svenska Akademien
Svenska fornskriftssällskapet
Sverigefinska språknämnden

80....... Ordböcker
80....... Språk
80....... Svenska för invandrare
80....... Lingvistik
80....... Semiotik

Ordböcker *:
Webbaserade ordböcker.
Språk *
All2know - Öppet uppslagsverk med 35000 artiklar. Aktuella nyheter 
med encyklopediska länkar. 
Citat och ordspråk - Kända citat och ordspråk från hela världen.  
Dataordbok.se - Sök på förkortningar, översättningar och betydelser på 
massor av ord och fraser förekommande inom teknikvärlden.  
DbLex.com - Rimlexikon och korsordslexikon - Rimlexikon och 
korsordslexikon med 500 000 svenska ord i databasen. 
Den stora rimordlistan - Här kan du söka rim bland mer än 46 000 ord 
och mer än 1 500 svenska orter. 

http://wimnell.com/omr8.html
http://wimnell.com/omr8.html
http://wimnell.com/omr80.html
http://wimnell.com/omr80.html
http://wimnell.com/omr81.html
http://wimnell.com/omr81.html
http://wimnell.com/omr82-89.html
http://wimnell.com/omr82-89.html
http://wimnell.com/omr82.html
http://wimnell.com/omr82.html
http://wimnell.com/omr83.html
http://wimnell.com/omr83.html
http://wimnell.com/omr84.html
http://wimnell.com/omr84.html
http://wimnell.com/omr85.html
http://wimnell.com/omr85.html
http://wimnell.com/omr86.html
http://wimnell.com/omr86.html
http://wimnell.com/omr87.html
http://wimnell.com/omr87.html
http://wimnell.com/omr88.html
http://wimnell.com/omr88.html
http://wimnell.com/omr89.html
http://wimnell.com/omr89.html
http://katalogen.kthnoc.se/kat/reference/dictionaries
http://katalogen.kthnoc.se/kat/reference/dictionaries
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/languages
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/languages
http://katalogen.kthnoc.se/kat/education/swedish_language_programme_for_immigrants
http://katalogen.kthnoc.se/kat/education/swedish_language_programme_for_immigrants
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/linguistics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/linguistics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/semiotics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/science/semiotics
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/languages
http://katalogen.kthnoc.se/kat/society/languages
http://www.all2know.com/sv/wikipedia/h/hu/huvudsida.html
http://www.all2know.com/sv/wikipedia/h/hu/huvudsida.html
http://www.memorable-quotes.com/sv/
http://www.memorable-quotes.com/sv/
http://www.dataordbok.se/
http://www.dataordbok.se/
http://www.dblex.com/
http://www.dblex.com/
http://www.gameelite.se/rimma/
http://www.gameelite.se/rimma/


DictCat.com - Här hittar du svenska online-ordböcker till och från 
cirka 40 andra språk. 
Engelsk - thailändskt lexikon - Vårt lexikon innehåller mer än 83000 
engelska ord och fraser översatta till thailändska. Om du inte skulle 
hitta det ord du söker kan du ta hjälp av vårt forum. 
Finn, Åke - Innehåller ca 23000 främmande/inlånade ord i svenska 
språket. Har dessutom en hel del gudanamn från asaläran, Indisk, 
Assyrisk-Babylonsk, Romersk samt Grekisk mytologi.
Folkmun.se - En webbplats där alla enkelt kan lägga in sina egna 
definitioner av svenska ord samt söka bland redan inlagda ord. Sidan 
har ingen särskild geografisk anknytning. 
Glossarium - Ett uppslagsverk med cirka 9 000- 10 000 ord som är 
relaterade till IT värden och Internet, såsom dataord, engelska glosor 
med mera. Målgrupp är den som vill uppgradera sig i datakunskap. 
Skriven och sammanställd av Ingemar Engberg. 
Håkanson, Aron - Svensk-tysk / tysk-svensk ordbok och lexikon.  
Korsordslexikon - Korsordslexikon för krypton
Korsordslösaren - Hjälper korsordslösaren med ordförslag.  
Kryssakuten.se - En söktjänst för sökning efter svenska ord. Samtliga 
sökningar görs i en ordlista med fler än 410 000 svenska ord. 
Ursprungligen skapades Kryssakuten som en hjälp att hitta ord som 
saknas i halvfärdiga korsord.
Lexin - En kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram 
av Skolverket för användning i invandrarundervisningen. Idag 
omfattar Lexin cirka 30000 ord. För närvarande hittar du Lexin på sju 
olika språk. 
List of Words - Core Vocabulary in Context - Engelsk-Spansk / 
Spansk-Engelsk frekvensbaserad ordlista.900 ord (plus exempel) 
kategoriserade efter betydelse. Ett alfabetiskt index med översättningar 
är länkat till den semantiska listan. 

Ordbok öfver svenska Medeltids-språket - Fornsvensk ordbok av K.F. 
Söderwall. 
Ordböcker och lexikon på Internet - Länkar till ordböcker, ordlistor, 
lexikon och lexikala databaser som är kostnadsfritt tillgängliga på 
Internet. 
Ordlista.se - Din guide till rätt ordlista - Guidar dig till rätt ordlista, 
översättningstjänst eller lexikon. 
Ordspråk, citat och julklappsrim - Här hittar du roliga ordspråk och 
kända citat att förgylla din omgivning med. Leta i kategorier eller sök i 
fritext och spara dina favoriter i ditt personliga arkiv. Du hittar även 
2500 julklappsrim som du lätt söker bland. Välkommen till 
ordsprak.se!
Pricken över Livets ordspråk - Sveriges största ordspråkssamling med 
över 33000 ordspråk på svenska indelade i kategorier och källor. - 
Swengelsk - Lexikon, ordböcker och gloslistor på svenska och 
engelska med en gedigen samling svenska och engelska datorlexikon 
samt omfattande interaktiva ordlistor för dator, mat, logistik och bilar. 
Härutöver finns grammatiksektion med övningar. 
Svensk - Thailändskt Lexikon - Online-lexikon med 5000 svenska ord 
och fraser översatta till thailändska. Vi har även ett forum där du kan 
få hjälp med olika översättningar och andra frågor. 
Svensk-engelskt lexikon (Skolverket) 
Svensk/Bulgarisk ordbok - Framtagen i syfte att underlätta vid enklare 
studier av det Svenska eller Bulgariska språket. 
Svenska Akademiens ordbok - SAOB - Historisk ordbok som 
beskriver det svenska språket från 1521 och framåt. SAOB på internet 
är sökbar på uppslagsord, etymologi, bruklighet, första belägg, fritext 
m.m. Ordboken började utformas på 1890-talet och beräknas vara klar 
år 2017. 
Svenska Akademiens ordlista - SAOL. Ordlista över svenska språket. - 
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Synonymordbok - Över 60.000 synonymer, sökfunktion och möjlighet 
att se relaterade ord till en synonym. 
TERMIN-ordlistan - Samhälltermer på invandrarspråk (serbokroatiska 
och turkiska) 
The Smiley Collection - En ständigt växande samling smileys. :-) - 
The Swedish Hacker's Dictionary - En förteckning över misshandlade 
engelska ord som mer eller mindre felaktigt används i dagligt tal i 
svenskan. Tonvikten ligger på datortermer men även en del andra ord 
slinker med. Lätt mix mellan skämt och allvar. 
Transphraser.com - Universalparlören - Här kan du hitta de vanligaste 
orden och fraserna du behöver för att förstå grunderna i ett språk. 
Översättningen genereras automatiskt mellan samtliga språk i 
databasen. 
Tyskt lexikon med artiklar och böjningar - Tyskt lexikon med artiklar 
och böjningar 
Wikipedia - Encyklopedi med öppet innehåll - alla kan ändra, även du. 
Nu med 500.000 uppslagsord på språk från albanska, latin och 
engelska till svenska.

Mölndals länkkatalog:
SPRÅKVETENSKAP 
Ordböcker 
Grammatik 
Namn 
Dialekter 
Stilistik och textlingvistik 
Ortografi, interpunktion, förkortningar

Nordiska språk 
Runologi 
Svenska 

Norska 
Isländska

Engelska 
Tyska 
Jiddisch

Italienska 
Franska 
Spanska 
Portugusiska

Slaviska och baltiska språk 
Keltiska språk 
Grekiska och latin 
Albanska 
Arabiska 
Finsk-ugriska och altaiska språk 
Kinesiska 
Baskiska 
Japanska 
Afrikanska språk 
Amerikanska språk 
Austronesiska språk 
Esperanto 
Teckenspråk 

Länkskafferiet
Språk och skrift
delar om
Danska
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Engelska
Finska
Franska
Italienska
Norska
Romani
Ryska
Samiska
Spanska
Svenska
Tyska
Teckenspråk
Konstgjorda språk
Datorspråk
Övriga språk
Språkvetenskap
Skrift   Även 76

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet

Institutet för språk och folkminnens webbplats

Den tidigare regeringen beslutade i juni 2006 att Språk- och 
folkminnesinstitutet från och med den 1 juli 2006 får nya uppgifter på 
språkvårdens område och blir en central myndighet på språkets 
område. Samtidigt byter myndigheten namn till Institutet för språk och 
folkminnen.

Myndigheten har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig 
grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, 
folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. 
Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i internationellt 
samarbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten finns i 
Göteborg, Lund, stockholm, Umeå och Uppsala.

Språkrådet/Institutet för språk och folkminnen

Bjurholmsgatan 12. Postadress: Box 20057, 104 60 Stockholm
Tfn: 08-442 42 00, Fax: 08-442 42 15, E-post: info@spraknamnden.se
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81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria. 
812/819 motsvarar 82/89.

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
Samfundet De Nio
Svenska Akademien
Svenska litteratursällskapet
Svenska Vitterhetssamfundet
Sveriges författarfond
Sveriges Författarförbund SFF

81....... Filologi
81....... Litteraturhistoria
Litteraturföreningar *

Mölndals länkkatalog:
LITTERATURVETENSKAP 
Tecknade serier 
Barn- och ungdomslitteraur 
Kriminallitteratur, skräck och thrillers 
Science fiction 
Svensk litteratur 
Nordisk litteratur 
Engelsk litteratur 
Tysk litteratur 
FÖR BARN OCH UNGA

Länkskafferiet
Kultur
delar om
Litteratur  

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet

Sveriges författarfonds webbplats

Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till 
upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom 
bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och 
översättarpenningar, dels till stipendier med mera.

Styrelsen för Sveriges författarfonds webbplats

Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se
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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

82....... Litteratur

Mölndals länkkatalog:
SKÖNLITTERATUR 
Svensk skönlitteratur 
Norsk skönlitteratur 
Isländsk skönlitteratur 
Engelsk skönlitteratur 
Tysk skönlitteratur 
Nederländsk skönlitteratur 
Italiensk skönlitteratur 
Fransk skönlitteratur 
Latinsk skönlitteratur 

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien.
(wimnell.com/omr82-89b.pdf)
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9 Saklitterära verksamheter. Allmän 
geografi. Biografi. Allmän historia.

Länkar till Sven Wimnells hemsida:

SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 

SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 

SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 

SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 

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

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade
ämnen.

Lättläst nyhetsinformation och litteratur, LL-stiftelsen
Presstödsnämnden
Taltidningsnämnden
Stiftelsen Invandrartidningen

90....... Kulturtidskrifter
90....... MASSMEDIA
90....... Annonstidningar
90....... Dagstidningar
90....... Lokaltidningar
90....... Magasin
90....... Mediaföretag
90....... Nyhetsblad
90....... Nyhetsbyråer
90....... Pressinfo
90....... Taltidningar
90....... Yrken
90....... Tidningar
90....... Politiska tidskrifter
90....... Debattforum
90....... Media och kommunikation
Lokaltidningar *
Affärsmagasin *
Datortidningar *
Fackföreningstidningar  *
Fackpress *
Kulturskrifter *
Miljö *
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Musik *
Politiska *
Populärvetenskapliga *
Skoltidningar *
Sporttidningar *
Studenttidningar *
Tekniktidningar *
Underhållning *
Ungdomstidningar *
Universitetstidningar *
Övriga *

Dagstidningar *:
 8 SIDOR - En lättläst nyhetstidning. Varje dag publicerar vi lättlästa 
nyheter på Internet. 
Aftonbladet 
Aktuellt i Politiken, aip.nu - Veckoutgiven nyhets- och debattidning i 
tabloidformat om politik. Socialdemokratisk. Riksspridd. 
Utgivningsort Stockholm. Utkommer måndagar. Tidningens webbsida 
kallas aip.nu och uppdateras dagligen.  
Arbetarbladet - Arbetarbladet är en dagstidning som utkommer alla 
veckodagar i Gästrikland och norra Uppland. 
Barometern - Smålands största dagstidning, 6 dagars tidning vars 
digitala variant uppdateras 6 nätter i veckan. 
Blekinge Läns tidning - Nyheter, annonser och annat från dagstidning i 
Blekinge.  
Bohusläningen - Tidningen Bohusläningens nätupplaga.  
Borås Tidning - En av landsortens största dagstidningar. Täckning 
inom södra Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden
Bärgslagsbladet 

Dagbladet i Sundsvall - Lokala nyheter och sport från Sveriges 
mittpunkt, Medelpad. Sidorna uppdateras löpande.  
Dagen - Den kristna dagstidningen.  
Dagens Industri - Elektroniska utgåvan. 
Dagens Juridik - I Dagens Juridik finner du dagsfärsk rapportering av 
ny lagstiftning och nya beslut från svenska domstolar och 
myndigheter. Du får dessutom fördjupande reportage om aktuella 
ämnen och intervjuer med jurister som står i händelsernas centrum. 
Dagens Nyheter - Kontinuerligt uppdaterade nyheter, väder, ett antal 
diskussionsforum samt en rad kvalitetstjänster inom bland annat 
Bostad, Båt, Börs, Hemteknik, Jobb, Motor, Resor och TV.  
Dagspress - Fakta om dagstidningar, dagspress, print, medier, 
morgontidningar, kvällstidningar, upplaga, räckvidd, annonspriser  
Dagstidningar.nu - De flesta svenskspråkiga dagstidningar, tidningar 
på internet. Länkar till offentlig och privat sektor.  
Dala-Demokraten - Lokaltidning för hela Dalarna. Internetedition med 
nyheter, sport, nöje mm från hela länet. 
Dalarns tidning 
Ekonominyheterna - Nyheter om börsen, aktier och fonder, blandat 
med krönikor om jobb, karriär och entreprenörsskap. 
Ekonominyheterna drivs i samarbete med TV4.  
Eskilstuna-Kuriren - Dagliga nyheter och affärsinformation från 
Eskilstuna-Kuriren, en lokal dagstidning i Mälardalen.  
Expressen - Expressen.se - alltid med senaste nytt. Dygnet runt jobbar 
våra journalister med att bevaka inrikes, utrikes, sport och nöje. 
Falu Kuriren - Lokaltidning för Dalarna i allmänhet och Falun i 
synnerhet. FK är Dalarnas största tidning. Interneteditionen innehåller 
nyheter, sport m.m. med Dalaanknytning.
Folkbladet - Morgontidning för östra Östergötland, främst Norrköping 
och Finspång, som utkommer sex dagar i veckan. Sidan uppdateras 
varje vardagsförmiddag. 
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Gefle Dagblad - Innehåller dagligt uppdaterade nyheter, både på 
lokal-, riks- och utlandsnivå. Flera textdatabaser samt specialsidor.  
Gotlands Allehanda - Dagstidningen för gotlänningar med nyheter och 
bilder från Gotland samt ett digitalt Galleri för gotländska konstnärer. 
Gotlands Tidningar - Dagstidning.  
Gotländska.se - Gotländsk nättidning. Utkommer dagligen.  
Göteborgs-Posten - Nyhets- och faktaservice från Göteborgs-Posten, 
Västsveriges morgontidning och Skandinaviens näst största 
morgontidning. 
Hallands Nyheter - Daglig nyhetsservice från Halland. 
Nöjesavdelning, annonsmarknad, e-postkatalog och register över 
halländska siter. 
Hallandsposten - Dagliga lokala nyheter från Halmstad, Laholm och 
Hylte. Ekonominyheter, Väderstation Halmstad.Annonser om varor, 
tjänster samt jobb. Nöjes & kulturtidningen Entré. -
Helsingborgs Dagblad - Hd.se är Helsingborgs Dagblads, Nordvästra 
Skånes Tidningars och Landskrona Postens hemsida. Daglig 
lokaltidning i tre editioner, med Helsingborg som utgivningsort. 
Upplaga 84.000 exemplar. 
Hudiksvalls Tidning 
Jönköpings-Posten  
Katrineholms-Kuriren - Lokala nyheter från Katrineholm, Flen och 
Vingåker. -
Kiosken - Läs nyheterna på originalspråk. Länkar till i stort sett alla 
dagstidningar världen runt med internetutgåva. Från Alaska till Nya 
Zealand. -
Kristianstadsbladet - Kristianstads nyhetstidning.
Ljusnan - Hälsingetidning. 
Länstidningen i Östersund 
Länstidningen Södertälje AB - Södertäljes enda dagstidning, 
utkommer sex dagar i veckan. 

Läsarnas Fria Tidning - Sveriges första tidskrift som är byggd på 
deltagande gräsrotsjournalistik. Webbtidningen användare skapar och 
väljer ut innehållet till veckotidningen med samma namn.  
Metro - Daglig nyhetstidnding med de senaste nyheterna. Lokala 
nyheter från Stockholm, Göteborg och Malmö. nyheter inom mode, 
resor, jobb och karriär, nöje och sport.  
Nerikes Allehanda - På våra sidor hittar du senaste nytt, debattforum, 
nöjesmaterial, annonser och mycket annat från Örebro län. För dig 
som har NA-kortet finns en särskild avdelning du kan logga in på och 
få del av bonusmaterial och förmånliga erbjudanden. 
Norra Skåne - Lokala nyheter, sportresultat och familjenyheter från 
Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Perstorp och Markaryd. 
Norra Västerbotten - Spridningsområdet följer Skellefteälvens 
dalgång, från Bottenvikskusten till riksgränsen mot Norge uppe i 
fjällvärlden. Utgivningsorten är Skellefteå. 
Norrbottens-Kuriren - Dagliga nyheter från och information om 
Norrbotten. Kultur, nöje, debatt, opinion, temasidor, senaste nytt 
kontinuerligt uppdaterade, familjenytt. Marknadsplats, länkar, chat, 
service och tävlingar, bloggar.  
Norrköpings Tidningar  
Norrländska Socialdemokraten - Norrbottens största dagstidning. -
Nya Wermlands-Tidningen - Dagligen uppdaterad dagstidning med 
nyheter och information om NWT-koncernen.  
Nyhetsportalen.se - En svensk nyhetsportal med nyheter ifrån alla 
stora svenska tidningar. 
Piteå-Tidningen - Är den dominerande tidningen i Piteå älvdal. 
Punkt SE - En gratis morgontidning i Stockholm, Göteborg och 
Öresund. 
Smidigt - Teknik och kultur 
Smålandsposten - Nyheter från Smålandsposten.  
Stockholm City - Gratis morgontidning i Stockholms län. 
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Sundsvalls Tidning - Lokala nyheter dygnet runt.  
Svensk dagspress - Länkar till svenska dagstidningars hemsidor. Listan 
är ett resultat av en kartläggning av den svenska pressen på Internet. 
Kartläggningen omfattar samtliga dagstidningar. 
Svenska Dagbladet - Digital edition av en av Sveriges största 
dagstidningar. 
Sydsvenska Dagbladet - Dagliga nyheter, bevakning av internet, 
nöjesguide för Malmö och Köpenhamn, länkar till alla Skånes 
webbplatser.
Sydöstran  
Södermanlands Nyheter - Ledande lokaltidning i Nyköping, 
Oxelösund, Gnesta och Trosa kommuner. 
Södra Dalarnes Tidning  
Tidningen Folket - Folket är en dagstidning som kommer ut sex dagar 
i veckan i norra Södermanland.  
Tidningen Ångermanland  
Tidningsinfo.se - Portalen till Sveriges tidningar,lokaltidningar i alla 
län, facktidskrifter för många brancher m.m  
Trelleborgs Allehanda - Sydvästra Skånes tidning. -
Upsala Nya Tidning - Nyheter från Uppsala, Uppland, Sverige och 
världen. Marknadstorg, kalendarium och textarkiv. Uppdateras sju 
dagar i veckan. 
Vestmanlands läns tidning 
Värmlands Folkblad - Värmlands enda tidning med dagliga nyheter 
(månd-fred) på nätet. 
Västerbottens Folkblad - Västerbottens enda länstidning. 6-dagars 
morgontidning med socialdemokratisk inriktning. Lokala nyheter från 
hela Västerbottens Län, med bilagor bl a Blänkarn - länets största 
annonsblad, Näringsliv, Nöje. Utför även Legotryck.  
Västerbottens-Kuriren - Norrlands största dagstidning med 
huvudredaktion i Umeå. Två reklamfinansierade radiokanaler ingår 

även i koncernen. VK är tillsammans med elva av de ledande svenska 
dagstidningarna delägare i Stadsporten Citygate AB.  
Västerviks-Tidningen - Lokaltidning i Västerviks kommun.  
Ystads Allehanda - Sydöstra skånes tidning, Ystad, Simrishamn, 
Tomelilla, Sjöbo och Skurup. 
Ölandsbladet - Lokaltidning på Öland 
Örnsköldsviks Allehanda - Nyheter för Örnsköldsvik,senaste nytt, 
väder, radannonser, artikelarkiv, bb-bilder 
Östersunds-Posten - Förutom tidningen, krönikor, miniannonser, 
ungdomsbilaga, skolsite, ÖP-shop, recensioner mm.  
Östgöta Correspondenten - Corren är största tidningen i Östergötland 
och bevakar Linköping, Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm, 
Ödeshög, Åtvidaberg och Kinda.
Östra Småland - En sexdagars lokaltidning i Kalmar län.  

Mölndals länkkatalog:
DAGSTIDNINGAR OCH ANDRA NYHETSMEDIA
ALLMÄNT OCH BLANDAT 
Allmänna encyklopedier  Till 103
Allmänna samlingsverk Till 908
Citatsamlingar Till 908
Allmänna tidskrifter Till 905
Allmän vetenskaplig & kulturell verksamhet  Till 70 och 7957
Allmänna museer Till 73
Allmänna sällskap och föreningar  Till 7959
Omstridda fenomen och företeelser Till 7911
Masskommunikation Till 907 och 7914
Publicistik Till 907 och 7914
Radio och television Till 7914
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Länkskafferiet
Massmedia
delar om
Dagstidningar 
Journalistik (publicistik)
Masskommunikation  
Nyhetstjänster 
Tidskrifter 
Slå upp
delar om
Citat

Nyhetskällor

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005:
Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet.

Presstödsnämndens webbplats

Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd 
till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.

Taltidningsnämndens webbplats

Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till 
innehållet i dagstidningar för de som har svårigheter att ta del av 
skriven text. Taltidningsnämnden handlägger bland annat ärenden om 
statligt stöd till radio-och kassettidningar.

Medierådets webbplats (tidigare Våldsskildringsrådet)

Regeringsgatan 30-32. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00, Fax: 08-20 15 64, E-post: ann-
katrin.ageback@culture.ministry.se

Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och 
Kommunikationsforskning) webbplats

Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg
Tfn: 031-773 10 00, Fax: 031-773 46 55 E-post: 
nordicom@nordicom.gu.se

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum 
för lättlästs webbplats
Långholmsgatan 27-29. Postadress: 9145, 102 72 Stockholm
Tfn: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, E-post: info@lattlast.se
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91 Allmän geografi, reseskildringar. 
913/919 motsvarar 93/99.

Svenska Turistföreningen
Stiftelsen Svenska Institutet
Riksföreningen Sverigekontakt
Sverige-Amerika Stiftelsen
Turistdelegationen
Nordiska Afrikainstitutet
Sveriges nationalatlas
Visit Sweden

91....... Resor
91....... REGIONAL ANKNYTNING
91....... Europeiska unionen
91....... Kommuner och städer
91....... Län
91....... Sverige i allmänhet
91....... Turistinformation
91....... Utlandet
91....... Utländska beskickningar i Sverige
91....... Geografi

Kulturgeografi*

Turistinformation *.
Turistinformation uppdelat efter län.
Blekinge län 
Dalarnas län 
Gotlands län 
Gävleborgs län 

Hallands län 
Hotellförteckningar 
Jämtlands län 
Jönköpings län 
Kalmar län 
Kronobergs län 
Norrbottens län 
Nöjesguider 
Skåne län 
Stockholms län 
Södermanlands län 
Uppsala län 
Värmlands län 
Västerbottens län 
Västernorrlands län 
Västmanlands län 
Västra Götalands län 
Örebro län 
Östergötlands län 

Mölndals länkkatalog:
GEOGRAFI 
Kartor 
Reseguider 
Oceaner 
Kartografi 

Na-Nn Europa 
Nc Sverige 
Nb, Nd Norden 
Nda Danmark 
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Ndb Norge 
Ndc Island 
Ndd Finland 

Ne Brittiska öarna 
Neta Irland 
Nf Mellaneuropa 
Nfa Tyskland 
Nfb Österrike 
Nfc Ungern 
Nfda Tjeckien 
Nfdb Slovakien 
Ng Benelux 
Nga Nederländerna 
Ngb Belgien 
Ngc Luxemburg 
Nh Schweiz 
Ni Italien 
Niv Malta 
Nj Frankrike 
Nk Spanien 
Nl Portugal 
Nm Östeuropa 
Nma Ryska federationen 
Nmad Ukraina 
Nmae Vitryssland 
Nmaf Moldavien 
Nmb Polen 
Nmc Estland, Lettland, Litauen 
Nn Balkanländerna 
Nna Rumänien 

Nnb Västra Balkan 
Nnba Serbien 
Nnbb Kroatien 
Nnbc Slovenien 
Nnbd Bosnien-Hercegovina 
Nnbe Montenegro 
Nnbf Makedonien 
Nnbz Kosovo 
Nnc Bulgarien 
Nnd Grekland 
Nnf Albanien 

No Asien 
Noa Främre Asien 
Noaa Turkiet 
Noab Cypern 
Noac Kaukasus 
Noaca Azerbajdzjan 
Noacb Armenien 
Noacc Georgien 
Noaea Syrien 
Noaeb Libanon 
Noaf Palestina, Israel 
Noag Jordanien 
Noah Arabiska halvön 
Noai Irak 
Noak Iran 
Noal Afghanistan 
Noam F d sovjetiska Centralasien 
Nob Främre Indien 
Noba Indien 
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Noc Bortre Indien 
Nocd Indokina 
Nod Ostindiska öarna 
Noda Indonesien 
Nodafa Östtimor 
Nodc Filippinerna 
Noe Östasien 
Noea Kina 
Noeaf Taiwan 
Noeb Korea 
Noeba Nordkorea 
Noebb Sydkorea 
Noec Japan 
Nofc Mongoliet 

Np Afrika 
Npa Nordafrika utom Egypten 
Npba Egypten 
Npbb Sudan 
Npc Västafrika 
Npd Centralafrika 
Npe Södra Afrika 
Npeaa Sydafrikanska republiken 
Npef Öar i sydvästra Indiska Oceanen och östra Atlanten 
Npf Östafrika 
Npg Nordöstafrika 

Nq Amerika 
Nqa Nordamerika 
Nqb Kanada 
Nqc Centralamerika 

Nqca Mexiko 
Nqch Västindien 
Nqcha Stora Antillerna 
Nqchb Små Antillerna 

Nqd Sydamerika 
Nqda Colombia 
Nqdb Venezuela 
Nqdc Guyanastaterna 
Nqdd Brasilien 
Nqde Paraguay 
Nqdf Uruguay 
Nqdg Argentina 
Nqdh Chile 
Nqdi Bolivia 
Nqdk Peru 
Nqdl Ecuador 

Nr Australien och Oceanien 
Nra Australien 
Nrb Nya Zealand 
Nrc Oceanien 
Nrca Melanesien 
Nrcb Polynesien 
Nrcc Mikronesien 
Nrda Papua Nya Guinea 
Ns Polarländerna 
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Länkskafferiet
Folk och länder
delar om
Geografi
Kartor
Slå upp
delar om
Kartor 

Länk till särskild sida med Världsarvslistan.
http://wimnell.com/omr91b.html

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Utrikesdepartementet.

Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva 
vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och 
kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
Box 1703
751 47 Uppsala
Tel: 018-56 22 00
Fax: 018-56 22 90

Svenska institutet, SI

Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara 
för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och 
samhällsliv i övrigt. 
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48
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92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.

Svenskt biografiskt lexikon SBL

92....... Personliga hemsidor

Mölndals länkkatalog:
BIOGRAFI MED GENEALOGI 

Länkskafferiet
Folk och länder
delar om
Särskilda personer 
Släktforskning 
Kultur
delar om
Personer
Slå upp
delar om
Särskilda personer

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet
Svenskt biografiskt lexikons webbplats
Myndigheten svenskt biografiskt lexikon (SBL) har till uppgift att 
fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon 
som innehåller biografier över personer och släkter som gjort sig 
bemärkta inom samhällets alla områden.

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

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

Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens
historia, Kungl.
Föreningen Norden
Nordiska Afrikainstitutet
Svenska historiska föreningen
Forum för levande historia

93....... Historia
93....... Historia
93....... Historia
Kyrkohistoria* till 22-28
Naturhistoria* till 50
Teknikhistoria*till 60 och 62

Mölndals länkkatalog:
HISTORIA 

ALLMÄN HISTORIA 
-- Antiken 
-- Medeltiden 
-- Nya tiden 
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-- Första världskriget 1914-18 
-- Andra världskriget 1939-45 
-- Tiden efter 1945 

SÄRSKILDA LÄNDERS OCH OMRÅDEN 
-- Europas historia 
-- Kelternas historia 
-- Vikingatiden 
-- Sverige 
-- Övriga länder: Se N Geografi 

HISTORISKA HJÄLPVETENSKAPER Till 73
-- Heraldik 
-- Flaggor 
-- Emblematik 
-- Historisk kronologi 
-- Numismatik 

Länkskafferiet
Folk och länder
delar om
Historia

SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.

FNs HISTORIA OCH VERKSAMHETER
(http://wimnell.com/omr93b.html

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? 
(http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://
wimnell.com/omr93c.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för 
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf) 

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet

Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt 
uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga 
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande 
historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde 
och rättigheter. 
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