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En sammanfattning av Sven Wimnell 30 januari 2010: 
Planering, klimat och välfärdsfördelning,
http://wimnell.com/omr36-39za.pdf finns i:
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Här följer en fortsättning på 36-39za. I innehållet är inte med allt som 
vore önskvärt, det skulle bli för stort. Därför kommer en komplettering 
att göras i nästa sammanställning 36-39zd.
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Den fundamentala påverkanskedjan 

  Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där 
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling. 
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor 
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den 
yttre verkligheten. 

    Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till 
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är 
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta 
(eller onytta). 

    De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verklig-
heter som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och  
och nya ekonomiska och kulturella handlingar. 

    Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre 
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga 
kulturella verksamheter. 

    Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på 
det hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämp-
liga kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns 
de offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som 
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I 
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.

    Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella verk-
samheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verkligheter 

och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i nöjes-
industrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, video 
etc, i konst- och  designvärlden, överallt. Dessa verksamheter över-
svämmas av informationer och program som visar livsstilar som inte 
befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga  vil-
jor. 

    De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av indivi-
dernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljor-
na. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av 
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den nu-
varande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de 
kulturella verksamheterna förmedlar.

    Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekono-
miska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså 
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågå-
ende påverkanskedjor.
    Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till. 

    Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha 
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet 
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. 
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter 
och mål med komplement som FNs Millenniedeklaration, Barnkon-
ventionen o d. 
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Innehåll:
Sid  Den fundamentala påverkanskedjan.

 11 1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 
 12 10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande 
  värderingar.
  Samhällsplaneringens problem.
  Hur ska man kunna förbättra världen?
  En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem 
          för människornas verksamheter.
    SW Klassifikationssystem för verksamheter.
          Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
    och har nu adressen http://wimnell.com
 18 101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
         Arkiv enligt Sunet 080412.
 20 102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
  Klassifikationssystemet för verksamheter 
  och bibliotekssystemen.
  Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
  Sunets Webbkatalog nivå 1. 080412.
    Mölndals biblioteks länkkatalog. (SAB-LIBRIS).
    Länkskafferiet . Nivå 1.  080412.
    SW Klassifikationssystem för verksamheter.
   Länkskafferiet.
 27 103  Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
 28 104  Övergripande filosofiska verksamheter om samband

 29 105  Övergripande om forskning 
 30 106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
 31 107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
 32 108  Samhällskunskap. Samhällsguiden.
    Remissversion av ny kursplan i samhällskunskap i 
    grundskolan.
    Förslag till nytt gymnasieprogram.
    Samhällsvetenskapsprogrammet 
 39 109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
    Förslag till nytt gymnasieprogram. Humanistiska 
    programmet 
 42 11/19 Individernas inre verkligheter.
  Informationsstress vår nya folksjukdom.
  Människorna har olika behov av information i de olika 
  rollerna.
    Inre och yttre verkligheter.
    De inre verkligheterna kommer fram i           
    opinionsundersökningarna.
 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.
 15  Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
 16  Individens logik. Vetenskpsteori o d.
 17  Individens moral och uppfattningar om moral.
 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
 56 2  Religiösa verksamheter o d
  Remissversion av ny kursplan i religionskunskap i 
  grundskolan.
 20  Övergripande religiösa verksamheter o d
 21  Allmän religionsvetenskap
 22/28 Kristna religioner
 29  Icke kristna religioner o d
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 59 3  Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
 60 31  Statistik och demografi
  Statistiska centralbyrån. SCB Webbkarta.
  Statistiska standarder
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Befolkning
 66 32  Statsvetenskap
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Demokrati
 67 33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
  Från  statistisk årsbok 2010: Nationalräkenskaper
 68 34  Lagar o förordningar, traktat, juridik
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Rättsväsende

70 35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
71 351  Sveriges riksdag 
  Riksdagen.se Ett urval av länkar.
 73  Partiledardebatt i riksdagen 20 jan 2010.
119  Utrikespolitisk debatt i riksdagen 17 feb 10:
160  Stark tonvikt på EU i utrikesdeklarationen.
  Fjäsket för Nato” kritiserades i riksdagsdebatt
  Oppositionen har förslag till utrikespolitik på område 6525
163 352  Kommun- och landstingsfullmäktige 
164 353  Sveriges regering
  Regeringen och regeringskansliet. Ett urval länkar.
  Mänskliga rättigheter i världen 2007.
170 354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
  Förenta Nationerna, FN.
  Europeiska kommissionen.
   Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

176 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
  36... om individernas kroppsliga förhållanden.
  37... om utbildning o d.
  38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
  39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d
  Fördelningsproblem.
  Läget i världen. Globaliseringen.
  Människornas verksamheter avgör världens framtid.
  Klassifikationssystemet är ett hjälpmedel.
  Samhällsplaneringsproblemen 2010.
186 4  Sambandsforskningsverksamheter.
 40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
  Systemvetenskapen vid högskolor och universitet.

187 5  Naturforskning. Matematikverksamheter.
188 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Naturvetenskapsprogrammet 
190 51  Matematik
  Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan.
194 52  Astronomi, rymdforskning
195 53  Fysik o d
  Remissversion av ny kursplan i fysik i grundskolan.
199 54  Kemi o d
  Remissversion av ny kursplan i kemi i grundskolan.
203 55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
  Från  statistisk årsbok 2010: Geografiska uppgifter  
204 56  Paleontologi, arkeologi o d
205 57  Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära mm
  Remissversion av ny  kursplan i biologi i grundskolan.
 58  Botanik.
 59  Zoologi



209 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
210 60  Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
211 61  Hälso- o sjukvårdsverks., räddning od. Veterinärverks.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Vård- och omsorgsprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: 
  Hälso- och sjukvård
  Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. se område 7951
  MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  Vård efter behov och inte efter plånbok.
  Här är vårt alternativ till Filippa Reinfeldts Vårdval.
  De flesta är nöjda med sin vårdcentral.
  Effektivare missbruksvård sparar pengar och räddar liv.
  Mödradödligheten är en av vår tids stora skandaler.
227 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
  Remissversion av ny kursplan i teknik i grundskolan.
  Förslag till nytt gymnasieprogram. Teknikprogrammet 
233 63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
  Förslag till nytt gymnasieprogram. Naturbruksprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Jordbruk, skogsbruk och fiske
237 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
238 641  Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
  Livsmedelsverket.
247 643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Hotell- och turismprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Boende, byggande och bebyggelse. 
  Överenskommelse om bostadspolitiken mellan 

  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
  Med rättvisa skatteregler kan vi få fler hyresrätter.
257 644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  El- och energiprogrammet 
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Vvs- och fastighetsprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Energi
   Energimyndigheten.
  Boverket och Naturvårdsverket. Se område 71.
  Vi ska bygga 2 000 nya vindkraftverk på tio år
  Fusion inom två år.
283 645  Användning av inventarier o d.
  Remissversion av ny kursplan i hem- och     
  konsumentkunskap i grundskolan.
286 646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
287 647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
  Från  statistisk årsbok 2010: Hushållens ekonomi 
  Konsumentverkets hushållsbudgetar:för 2009    
  +bostadskostnader mm.
289    648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
  Två av tre vill ha kvar Rut-avdraget.
        Rut-avdrag lågprioriterad valfråga.
292 649  Personvård: barn, hemsjukvård.
293 65  Administration, distribution, kommunikation, 
  organisation o d.
294 651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning
295 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
  SKL. Sveriges Kommuner och Landsting.
  Kommuner, landsting och regioner
  Statliga myndigheter mm.



316 6525-6529 Militära verksamheter od.
  Enighet i utrikespolitiken.
  En rättvis värld är möjlig. 
  Rödgrön plattform för Sveriges säkerhets- och 
  försvarspolitik.
  En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens 
  länder.
  Det är bra att de rödgröna gjort en så pass helomfattande 
  genomgång av problem i världen.
342  Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.
  Världens länder.
348 653  Handelsverksamheter.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Handels- och administrationsprogrammet
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Handel med varor och tjänster 
  Priser och konsumtion
352 654  Telekommunikationsverksamheter.
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Informations-och kommunikationsteknik
353 655  Förlagsverksamheter o d.
       Nu måste Bonnier våga möta kritiken om monopol
357 656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Fordons- och transportprogrammet 
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Transporter och kommunikationer
  Följ vinterkaoset.
362 657  Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Ekonomiprogrammet

  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Offentlig ekonomi
  Finansmarknad
  Socialförsäkring
  Försäkringskassan.
  ISF Inspektionen för socialförsäkringen.
  Hög tid för en ny sjukförsäkring – en överenskommelse 
  mellan S, V och MP
        TCO: ”Större hänsyn måste tas till individen”
389 658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
  Arbetsmarknad.
  Statistisk årsbok för Sverige 2010. 
  Arbetsmarknad
  Näringsverksamhet
  Arbetsförmedlingen.
  Fackföreningarna, företagarna och arbetsförmedlingen.
        Så här vill vi förändra regelverket för A-kassan.
  Nya förslag för starkare arbetslinje för nyanlända.
400 659  Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
401 66/68 Tillverkning av varor
  Förslag till nytt gymnasieprogram. Hantverksprogrammet 
  Förslag till nytt gymnasieprogram. 
  Industritekniska programmet
  Här framställs ”fel” etanol på rätt sätt.
  Extrasnål Saab 9-3 snart klar.
 66  Tillverkning av kemivaror o d
 67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
 68  Tillverkning av komplexvaror
407 69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
  Förslag till nya gymnasieutbildningar.
  Bygg- och anläggningsprogrammet.



409     7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
410 70  Allmänt om konst och kultur.
  Förslag till nytt gymnasieprogram. Estetiska programmet
413 71  Övergripande planering av fysiska miljöer +
413 72  Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Miljö och väder
  Boverket
  Naturvårdsverket.
  Ny världsordning ett måste efter debaclet i Köpenhamn.
446 73  Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
447 74  Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 
  Inredning
  Remissversion av ny kursplan i slöjd i grundskolan
450 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
  Remissversion av ny kursplan i bild i grundskolan.
452 78  Musik ( konserter o d 792)
  Remissversion av ny kursplan i musik i grundskolan.
455 79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter. 
  Sport
  Innehållet i en bok om moderna samhällsteorier.
  Innehåll i en bok om sociologi.
  Något om verksamheterna i område 79.
463 7911-7913 Seder och bruk .
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: 
  Kultur och fritid Tio-i-topp
466 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
468 792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
469 793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
469 794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

470 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
471 7951 Sociologi. Socialvård. 
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Socialtjänst
  Socialstyrelsen
  Statens folkhälsoinstitut.
  Förslag till nytt gymnasieprogram.
  Barn- och fritidsprogrammet
488 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Om brott och kriminalvård: Rättsväsende
  Richard Wilkinson och Kate Pickett: Jämlikhetsanden. 
  Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre.
  Sjuka klyftor.
  Behovet av rättvisa.
  Förslag till feministisk plattform.
  Kvinnodagens stormiga historia.
  EU och Sverige måste agera mot övergreppen på kvinnor.
  Nyanlända ska lära om Sverige.
503 7957 Undervisning o d.
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Utbildning och forskning
  Skolverket.
   Skolinspektionen.
511  Från skolverkets hemsida 22 februari 2001.
  Omfattande insatser för den nya skolan
  Kursplaner och kunskapskrav för grundskolan
  Stora förändringar i nya gymnasieskolan
516  Skolverket om gymnasieskolan.
  Redovisning 2010-02-15  Dnr 2009:520
  Sammanfattning av Skolverkets förslag
  Från bilagorna några kommentarer. 



559  Skolverkets förslag är trångsynt.
  Lämplighetsprov för lärare kan införas
  Alla lärarutbildningar måste söka ny examensrätt.
  Skolämnet historia är en strikt manlig angelägenhet.
  Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia.
573  Högskoleverket.
579  Forskning.se Aktörer inom forskning & utveckling (FoU)
589 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
  Segregationen klyver Stockholm.
592 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
593 796- 799 Sport, idrott o d.
  Remissversion av ny kursplan i idrott och hälsa i 
  grundskolan.
  Jörgen Brink vann årets Vasalopp.

596 8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
597 80  Språk. Språkliga verksamheter. 
  802-809 motsvarar 82-89.
  Remissversion av ny kursplan i svenska i grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i modersmål i grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i svenska som andraspråk i 
  grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i engelska i grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i moderna språk i 
  grundskolan.
  Remissversion av ny kursplan i teckenspråk för hörande i 
  grundskolan.
614 81  Litteraturvetenskap-historia. 812-819 motsvarar 82-89.
 82/89 Skönlitteratur på olika språk
 82  Engelsk skönlitteratur o d.
 83  Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur

 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  Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

615 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
616 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
  Viktigast är att utveckla journalistiken.
618 91  Allm. geografi, reseskildringar. 
  913-919 motsvarar 93-99.
  Remissversion av ny kursplan i geografi i grundskolan.
  Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
  Internationella översikter
622 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
622 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
  Remissversion av ny kursplan i historia i grundskolan.
 93  Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
 94  Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
 95  Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
 96  Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
 97  Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 
 
626  Innehållsförteckning till: Sven Wimnell 30 januari 2010: 
  Planering, klimat och välfärdsfördelning. 
  http://wimnell.com/omr36-39za.pdf (I en del utskick har 
  klickning felaktigt fört till omr7914b.pdf, det är rättat nu)
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1 Psykologiska och filosofiska 
verksamheter 
Innehåll och länkar till hemsidan:
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.
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10 Övergripande samhällskunskap. 
Övergripande värderingar 

Länk till hemsidan:
SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar

Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
    Det är problem med världens klimat. Klimatförändringarna ger re-
dan svåra konsekvenser och det blir säkert värre om inget görs för att 
förbättra utvecklingen. Det finns också andra problem, om välfärds-
fördelningen i världen mm. Det är bråttom att göra något.
    Det behövs planeringar som klargör utvecklingen och riktar in den 
på lämpligt sätt mot framtiden. Planeringar bör inehålla fyra moment: 

hur var det, 
hur är det, 
hur kan det bli och 
hur bör det bli. 

    Vi i världen lever på det hela taget i ett planeringslöst tillstånd. Det 
finns delvis beskrivningar om hur det var, hur det är, kan bli och bör 
bli, men det finns inga heltäckande beskrivningar som systematiskt går 
igenom alla problem och sätter alla delar i relation till varandra.
    Det är människorna som kan göra något för att förbättra utveck-
lingen och människorna agerar enskilt och i grupper som finns i olika 
storlekar. 
    Beskrivningar i de fyra planeringsmomenten kan vara av olika kva-
litet och kan vara dåliga. Beskrivningar från vetenskapliga institutio-
ner ligger vanligen högt på kvalitetsskalan.
    Planeringars uppgift är i första hand att reda ut vad man bör vilja, i 
andra hand att besluta om åtgärder som leder dit man vill. Vilja och 
åtgärder bör bedömas efter konsekvenser i viktiga avseenden,
    Planeringar syftar i första hand till att skaffa sig kunskaper och i 
andra hand till att påverka.

http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr10.html


En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för 
människornas verksamheter.

    Världen är på katastrofkurs. Vill man undvika katastroferna måste 
människorna i världen få kunskper och bli medvetna om hur saker 
hänger ihop.
     Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid. För 
framtidsplaneringen har arbetats fram en planeringsfilosofi och ett 
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre 
underlag för kunskaper om verksamheterna och deras samband - för 
bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.

    Klassifikationssystemet är ett beskrivningssystem som på ett syste-
matiskt sätt redovisar eller ger en bild av världen och dess problem. I 
systemet klassificeras problemen in så att de och deras samband kan 
förstås och så att systemet kan bli ett hjälpmedel för styrningar mot 
framtiden. Det uppgjorda klassifikationssystemet är i första hand ett 
system för klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort 
med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa 
verksamheter.

    Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i världen 
måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver gemensamma 
viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati är alla medan-
svariga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar och ta 
ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkans-
verksamheterna i lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla 
medborgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna mot 
framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.   

    Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att       
till alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om

världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan 
bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång 
forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta 
måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, 
utredning, utbildning, information och planeringar.

    Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksam-
hetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla 
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och 
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för 
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer 
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

    Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssy-
stem som rymmer alla informationsflöden. I själva verket är det så att 
de förekommande informationsprocesserna bildar eller utgör de före-
kommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

    Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem 
kan ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder perso-
ners, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska 
processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten 
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-
tion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de 
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer 
genom både inre och yttre informationsflöden.

    Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individer-
nas inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på plane-
rings-,forsknings-,utrednings-,utbildnings- och informationsområdena.



Systemet har följande avdelningar på högsta nivån: 

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

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara fakto-
rer: 
* 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. 
*  Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
    psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avse-
endena igång av människornas verksamheter : 
Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella hand-
lingar). 
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 örhållanden. 
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: psykiska och kroppsliga förhållanden och 
fysiska och  sociala miljöer.



SW Klassifikationssystem 
för verksamheter.
                                                                                                                                                               
1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

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

11/19 Individernas inre verkligheter.
11  Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12  Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15  Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16  Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17  Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
                                                                                                                                                               
2  Religiösa verksamheter o d
20  Övergripande religiösa verksamheter o d
21  Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29  Icke kristna religioner o d
                                                                                                                                                               
3  Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
31  Statistik och demografi
32  Statsvetenskap
33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
34  Lagar o förordningar, traktat, juridik

35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36... om individernas kroppsliga förhållanden.
37... om utbildning o d.
38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d
                                                                                                                                                               
4  Sambandsforskningsverksamheter.
40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
                                                                                                                                                               
5  Naturforskning. Matematikverksamheter.
50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51  Matematik
52  Astronomi, rymdforskning
53  Fysik o d
54  Kemi o d
55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
56  Paleontologi, arkeologi o d
57  Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
58  Botanik.
59  Zoologi
                                                                                                                                                               
6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
61  Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645  Användning av inventarier o d.   



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

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

66/68 Tillverkning av varor
66  Tillverkning av kemivaror o d
67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68  Tillverkning av komplexvaror

69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
                                                                                                                                                                       
7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70  Allmänt om konst och kultur.
71  Övergripande planering av fysiska miljöer
72  Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
73  Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74  Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78  Musik ( konserter o d 792)

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

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

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951  Sociologi. Socialvård. 
7952 -7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7957  Undervisning o d.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

796- 799 Sport, idrott o d.
                                                                                                                                                               
8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80  Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
81  Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.

82/89 Skönlitteratur på olika språk
82  Engelsk skönlitteratur o d.
83  Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
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  Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d
                                                                                                                                                               
9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
91  Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

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



Sven Wimnells hemsida lades in på Internet 
våren 1998 och har nu adressen 
http://wimnell.com 

   På hemsidan ges en relativt kort redovisning av ett forsknings-
arbete med titeln: ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen.”  Med ett klassifikationssystem för 
mänskliga verksamheter. Redovisningen omfattar sju inledande 
dokument och 129 dokument med innehåll i verksamhetsområden 
som formar världens framtid. 

De inledande dokumenten  är:
* Kort introduktion på engelska. 
* Introduktion. 
* Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
* Verksamheter i Sverige och i världen.
* Verksamheter i rollerna A och B.
* Sven Wimnells systemtabell med länkar till de 129 områdena. 
* Popup-tabell med länkar till de 129 verksamhetsområdena. 
    Redovisningen bygger i stor utsträckning på hänvisningar till myn-
digheter och organisationer som har något att framföra av betydelse 
för samhällsutvecklingen, och som finns på Internet. Numera finns de 
flesta av betydelse där och förmågan att berätta om sina verksamheter 
har ökat. Datortekniken har utvecklats. Ändå är det svårt att hitta sa-
ker. De som finns på Internet ändrar ofta teknik, adresser och innehåll. 
Det förändras hela tiden och det är svårt att hinna med att följa upp 
alla ändringar. 

Kompletterande bilagor
     Det som finns på http://wimnell.com är därför till en del inaktuellt.
De 129 sidorna på hemsidan kompletteras av bilagor som finns som 
länkar på hemsidan, och vanligen är gjorda som pdf-dokument. Även 
dessa är efter en tid inte fullt aktuella. De som till äventyrs läser det 
som står på hemsidan och i pdf-bilagorna måste ha i minnet, att det 
kan ha skett förändringar sedan det skrevs. Datum på texterna finns 
vanligen och ger upplysning om hur aktuella de är. 

En förteckning över bilagor:
Sven Wimnell 080203: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras 
innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf) 
     Den komplettera vartefter, men inte varje gång något nytt kommer 
till. Den innehåller till en del innehållsförteckningar till bilagorna.

De senaste bilagorna är
Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och 
välfärdsfördelning.  (http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk årsbok för 
Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter od. 
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 
2007. 2010 CPV ej aktuell.(wimnell.com/omr40t.pdf)
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101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

Exempel på verksamheter:

Libris/SAB:
Aa  Bibliografi (74 979 titlar)
Aa:bBibliografisk forskning (1 051) 
Aa:dBibliografisk teori, filosofi och metodlära (1 121) 
Aa:kBibliografins historia (84) 
Aa.0 Särskilda typer av bibliografier och förteckningar (7 753) 
Aa- Särskilda länder och områden (14 378) 
Aaa -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac  Arkiv (8 690)
Ac:bfArkivinstitutioner (12)
Ac:d Arkivteori, -filosofi, metodlära (7)
Ac:k Arkivhistoria (11)
Ac:oeArkivlagstiftning (10)
Ac-  Särskilda länder och områden (7 246)
Aca  Arkivteknik och -organisation (837)
Acb Arkivens målsättning och uppgifter (10)
Acc  Arkivens organisation, administration och ekonomi (55)
Acd Arkivbestånd (122)
Ace  Specialsamlingar (80)
Acf  Arkivens service (92)
( DC, DK 010-019)

Länk till hemsidan:
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Arkiv enligt Sunet 080412.

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.  
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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 
- 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. 
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Exempel på verksamheter:

Libris/SAB:
A   Bok- och biblioteksväsen (120365) (Delar.Delar även på 101, 
 655, 75/77)
Ab  Bibliotek (30 232)
Ab:bfBiblioteksinstitutioner (80)
Ab:d Biblioteksteori, -filosofi, metodlära (84)
Ab:k Bibliotekshistoria (189)
Ab:oaBibliotekssociologi (78)
Ab:oeBibliotekslagstiftning (60)
Ab.0 Särskilda typer av bibliotek (838)
Ab-  Särskilda länder och områden (19 027)
Aba Biblioteksteknik och -organisation (1 874)
Abb Bibliotekens målsättning och uppgifter (440)
Abc Bibliotekens organisation, administration och ekonomi (1 587)
Abd Bokbestånd (3 979)
Abe  Specialsamlingar (968)
Abf  Bibliotekens service (4 582)
Abg Bibliotekssamarbete (284)
Abh Kontaktskapande arbete och PR (357)
(DC 020-029. DK 020-028, 002) 
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Klassifikationssystemet för verksamheter 
och bibliotekssystemen
   Det uppgjorda klassifikationssystemet är ett system för klassifikation 
av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att utveck-
lingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter.
    Verksamheterna är infogade i ett system med 9 huvudområden 
betecknade 1-9. Varje sådant område delas upp i 10 delområden, i 
princip enligt en decimalprincip, så att man erhåller 90 områden 
betecknade 10-99. Vart och ett av dessa områden delas sedan in i 10 
områden så att man får 900 områden 100-999. Därefter kan delas in i 
områden med 4 siffror 1000-9999, etc.
    Fördelningen av verksamheterna på de 9 huvudområdena innebär en 
mycket grov sortering som bara ger en första överblick. Indelningen på 
nivån med tre sffror och 900 områden innebär fler områden än man 
kan hålla i huvudet.
     Nivån med 90 områden 10-99 innebär en indelning som på någor-
lunda fattbart sätt ger en överblick över verksamheterna samtidigt som 
områdena på det hela taget motsvarar vanligen förekommande om-
rådesindelningar och således inte blir för grov.
    En del av områdena 10-99 är dock så omfattande att en längre 
gående uppdelning måste göras om man vill ha en klarare uppfattning 
om verksamheterna.
 
    Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största sy-
stem för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla ameri-
kanska bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på det 
systemet senare byggda DK, eller som det också heter UDK, Universi-
ella Decimalklassifikationen.

http://wimnell.com/omr102.html
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    DC- och DKsystemen har mycket stora likheter, men har också 
skillnader. De klassificerar med hjälp av siffror ungefär som systemet 
här. Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan 
systemet här avser klassifikation av verksamheter. Det är en väsent-
lig skillnad, men klassifikationerna i systemet här överensstämmer i 
stor utsträckning, men med stora skillnader, med klassifikationerna i 
DC och DK. Vilka skillnaderna är förbigås nu. 

    I den svenska nationalbibliografin, den officiella förteckningen över 
svenska dokument, och i svenska forskningsbibliotek och folkbibliotek 
används i första hand för klassifikation av dokument ett svenskt 
system, som är mycket udda i jämförelse med system som används i 
andra länder, SAB:s klassifikationssystem, upprättat 1921 av Sveriges 
Allmänna Biblioteksförening, senare reviderat.
    SAB-systemet klassificerar med hjälp av bokstäver och har 
huvudområden betecknade med ”stora”  boksäver A-Ä (versaler). Som 
indelningsgrund därefter används ”små” bokstäver (gemena). Siffror 
används ibland som tilläggsbeteckningar.
    DC, DK och SAB har samma dokument att klassificera och om-
rådena i de olika systemen har ofta samma omfång, men med olika 
beteckningar. Som exempel kan nämnas, att område 2 i DC och DK 
gäller religion, medan i SAB religion betecknas C.
     Allmänt kan sägas, att DC-och DK-systemen har fördelar framför 
SAB-systemet, men att en  övergång till DC eller DK i svenska 
nationalbibliografin och i svenska bibliotek inte varit möjlig på grund 
av att så mycket sedan 1921 är klassificerat enligt SAB.

    I systemet för verksamheter har klassifikationerna för dokument så 
att säga översatts till klassifikationer för verksamheter, tonvikten har 
lagts vid de verksamheter som dokumenten beskriver eller är resultat 
av.        

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. 



Sunets Webbkatalog nivå 1. 080412.
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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Mölndals biblioteks länkkatalog. 
(SAB-LIBRIS).

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

Mölndals bibliotek anger att de har 20 000 länkar i sin Länkkatalog.

Länkskafferiet . Nivå 1.  080412.
Myndigheten för Skolutveckling  IT FÖR PEDAGOGER
 
Folk och länder
Geografi, Historia, Arkeologi, Folktro och folkseder, Flaggor...
Kultur
Konst, Litteratur, Musik, Film, Foto, Dans, Teater, Arkitektur...
Massmedia
Dagstidningar och tidskrifter, Journalistik, Nyhetstjänster, Radio och 
TV...
Miljö och naturskydd
Miljöfrågor, Samspel i naturen (ekologi), Lantbruk och skogsbruk ...
Människan
Människokroppen, Psykologi, Sex och samlevnad, Handikapp...
Naturvetenskap och matematik
Djur, Växter, Kemi, Fysik, Rymden, Tidmätning, Jordens utveckling, 
Väder...
Religion och livsåskådning
Religioner, Etik, Filosofi...
Samhälle och ekonomi
Utbildning och arbete, Pengar, Lag och rätt, EU, Krig och fred...
Slå upp
Bibliotek och arkiv, Uppslagsverk, Lexikon, Citat, Särskilda 
personer...
Sport och fritid
Friluftsliv, Idrott, Mat och dryck, Hobby, Hem och trädgård, Lek och 
spel...
Språk och skrift
Svenska, Språkvetenskap, Runor...
Teknik
Datorer, Energi, Fordon och trafik, Uppfinningar...
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SW Klassifikationssystem för verksamheter.
Systemet har följande avdelningar på högsta nivån: 

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

Webbkataloger och Länkskafferiet har diskuterats i  
Sven Wimnell 080524: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals 
länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under 
departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem 
(http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Där finns bl a en lång förteckning över bibliotek och förslag om 
ändring av Skolverkets länkskafferi.

Länkskafferiet.
   Sunet har vad man kan tro inga ambitioner att se sin Webbkatalog 
som hjälpmedel i samhällsplaneringen och det är väl bäst att de fort-
sätter med sitt upplägg. Mölndals bibliotek följer SAB-systemet i sin 
Länkkatalog och kan inte gärna ändra sin katalog. Sven Wimnells 
hemsida fyller tolv år den 29 april 2010. Alla tolv åren har Sunets och 
Mölndals kataloger funnits i samma upplägg, de är stabila över tiden 
och det är ett värde.
   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. 
  Många avdelningar i SW-systemet får ingen notering i länkskaffe-
riet, vilket tyder på att skafferiet inte är särdeles fullständigt
   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) 

http://wimnell.com/omr102h.pdf
http://wimnell.com/omr102h.pdf
http://wimnell.com/omr40v.pdf
http://wimnell.com/omr40v.pdf
http://wimnell.com/omr40v.pdf
http://wimnell.com/omr40v.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40ze.pdf
http://wimnell.com/omr40zf.pdf
http://wimnell.com/omr40zf.pdf
http://wimnell.com/omr40zf.pdf
http://wimnell.com/omr40zf.pdf
http://wimnell.com/omr40zf.pdf
http://wimnell.com/omr40zf.pdf


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

En äldre 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. 
    Länkskafferiet bör uvecklas så att det blir anpassat efter samhälls-
planeringens 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. 
    Ett försök att få ordning på professorerna/professurerna:
Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid 
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, un-
dersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Några Länkar:

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)

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

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)

Några av de vanligaste sökmotorerna 1999:
Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 
1999. (http://wimnell.com/omr102i.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
http://wimnell.com/omr107b.html
http://wimnell.com/omr107b.html
http://wimnell.com/omr107b.html
http://wimnell.com/omr107b.html
http://wimnell.com/omr107b.html
http://wimnell.com/omr107b.html
http://itforpedagoger.skolutveckling.se/
http://itforpedagoger.skolutveckling.se/
http://itforpedagoger.skolutveckling.se/
http://itforpedagoger.skolutveckling.se/
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/
http://wimnell.com/omr40h.pdf
http://wimnell.com/omr40h.pdf
http://wimnell.com/omr40h.pdf
http://wimnell.com/omr40h.pdf
http://wimnell.com/omr40h.pdf
http://wimnell.com/omr40h.pdf
http://wimnell.com/omr40zd.pdf
http://wimnell.com/omr40zd.pdf
http://wimnell.com/omr40zd.pdf
http://wimnell.com/omr40zd.pdf
http://wimnell.com/omr40i.pdf
http://wimnell.com/omr40i.pdf
http://wimnell.com/omr40i.pdf
http://wimnell.com/omr40i.pdf
http://wimnell.com/omr40l.html
http://wimnell.com/omr40l.html
http://wimnell.com/omr40l.html
http://wimnell.com/omr40l.html
http://wimnell.com/omr40k.html
http://wimnell.com/omr40k.html
http://wimnell.com/omr40k.html
http://wimnell.com/omr40k.html
http://wimnell.com/omr40x.pdf
http://wimnell.com/omr40x.pdf
http://wimnell.com/omr40x.pdf
http://wimnell.com/omr40x.pdf
http://wimnell.com/omr40x.pdf
http://wimnell.com/omr40x.pdf
http://wimnell.com/omr102b.pdf
http://wimnell.com/omr102b.pdf
http://wimnell.com/omr102b.pdf
http://wimnell.com/omr102b.pdf
http://www.wimnell.com/omr102b.pd
http://www.wimnell.com/omr102b.pd
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102a.html
http://wimnell.com/omr102i.pdf
http://wimnell.com/omr102i.pdf
http://wimnell.com/omr102i.pdf
http://wimnell.com/omr102i.pdf


103 Allmänna encyklopedier. Övergripande 
värderingar

Libris/SAB:
Ba  Allmänna encyklopedier (3 049)
(DC 03. DK (03) )
Nationalencyklopedin. NE

FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål.

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)
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104 Övergripande filosofiska verksamheter 
om samband

Samband och samordning av verksamheter behandlas i område 4.
(Dessa verksamheter finns ej klart angivna i SAB, DC, DK.)

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.

http://wimnell.com/omr104.html
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105 Övergripande om forskning 

Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.

SW   . 105 Övergripande om forskning

050206+100201+100211:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 
2007. 2010 CPV ej aktuell.(wimnell.com/omr40t.pdf)

Sven Wimnell 050101+100211: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-
systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. 
(http://wimnell.com/omr40ja.pdf)

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)
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106 Övergripande om ekonomiska 
verksamheter
Ekonomiska verksamheter ingår i område 6.

SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter

Om näringar, yrken och tjänster:

050206+100201+100211:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 
2007. 2010 CPV ej aktuell.(wimnell.com/omr40t.pdf)

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

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. 
Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://
wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som 
ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortad
(http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet 
arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 
100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

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

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbetsförmedling o -marknad.

SvenWimnell 080225+100227: LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv 
och Företagarna 2010. Statistik om arbete och näringar. 
Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt Internet 100227.
(http://wimnell.com/omr658f.pdf)
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107 Övergripande filosofier om 
utbildning o d.
Utbildningsverksamheter kan ingå i alla områden men finns 
gemensamt i 7957. 
SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
SW   . 7957 Undervisning o d.

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 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid 
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, 
undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.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 040421:Utbildningar vid universitet och högskolor 
(http://wimnell.com/omr40f.pdf) (Ej aktuell 2010)
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108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.     
     Samhällsguiden fanns tidigare tillgänglig på Internet. Där är den 
nedlagd och finns nu bara att köpa som bok.

SW   . 108 Samhällskunskap. Samhällsguiden. 

Några länkar:

Sven Wimnell 050121: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. 
Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 
2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 
2007. 2010 CPV ej aktuell.(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)

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+081231+100211: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. 
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: 
Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/
omr61a.pdf)
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Remissversion av ny kursplan i samhällskunskap i 
grundskolan.
Syfte
     Människor har alltid varit beroende av att samarbeta för att skapa 
och utveckla samhällen. I olika delar av världen står människor inför 
möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella 
relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskap om samhället ger 
oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande 
i en komplex värld.
    Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varand-
ra. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en helhetssyn 
på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är 
sociala, ekonomiska, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
    Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att se 
samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla en 
förståelse för andra människors levnadsvillkor, hur olika intressen och 
åsikter uppstår och kommer till uttryck samt hur olika aktörer försöker 
påverka samhällsutvecklingen.
    Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskap om 
hur man söker och värderar information från olika källor. Eleverna ska 
få verktyg att hantera information i vardagsliv, studier och arbete. 
Genom undervisningen ska eleverna också få möjlighet att utveckla 
kunskap om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhälls-
strukturer. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskap om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en förtrogenhet 
med demokratiska processer och arbetssätt. Vidare ska undervisningen 
bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om och reflekterar över 
värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Under-

visningen ska också ge eleverna möjlighet att forma och pröva egna 
ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska 
eleverna stimuleras att delta i ett öppet meningsutbyte om samhälls-
frågor, med respekt för andra människors åsikter.
    Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att
- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och 
samverkar,
- analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala sam-
hällsfrågor ur olika perspektiv,
- analysera samhällsstrukturers uppbyggnad och funktioner med hjälp 
av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i samhällsfrågor och argu-
mentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
- söka information om samhället från medier och andra källor, och 
värdera deras relevans och trovärdighet, samt
- refl ektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.

Centralt innehåll
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska
behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 1–3
Att leva tillsammans
- Skildringar av livet förr och nu, till exempel av familj och skola, i 
barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen och berättelser berättade av 
människor som lever nu.
- Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för
 orsaker och få för konsekvenser.
- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt 
och orätt, kamratskap, kön och relationer.
- Normer och regler, till exempel i skola, sport och trafik.



Att leva i närområdet
- Närområdets naturgivna förutsättningar, till exempel mark, vatten 
och klimat. Hur dessa påverkar befolkningen och bebyggelsen.
- Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardag-
liga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor 
under olika perioder i jämförelse med i dag.
- Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
- Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, polis och skola.
- Yrken och verksamheter i närområdet.
- Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer 
och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Att leva i världen
- Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. 
Namn och lägen på världsdelarna, samt länder och platser som är 
betydelsefulla för eleven.
- Högtider, symboler och berättelser inom några världsreligioner, till 
exempel från kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
- Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, en-
ergi och matvaror. Förenta Nationernas konvention om barnets rättig-
heter. Alla människors lika - värde. Demokratiska arbetssätt i skolan.
- Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka, värdera och bearbeta olika källor: intervjuer, 
observationer och mätningar.
- Kartor och mentala kartor. Storleksrelationer och väderstreck samt 
rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
- Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Undervisningen i  samhällskunskap ska behandla följande centrala 
innehåll

I årskurserna 4–6
Individer och gemenskaper
- Barns identiteter och grupptillhörigheter. Hur människor söker och 
anpassar sig till olika grupper och sammanhang.
- Familjer och samlevnadsformer. Sexualitet, könsmönster och jäm-
ställdhet.
- Sociala skyddsnät för människor i olika livssituationer, till exempel 
kamratstödjare, Barnens rätt i samhället (BRIS) och Barnom-
budsmannen (BO).
- Identitet, sammanhållning och erfarenheter av integration och diskri-
minering bland olika minoritetsgrupper. De nationella minoriteterna 
och deras särställning.
Information och kommunikation
- Medier, reklam och propaganda i vardagen. Informationsspridning, 
köpbudskap och opinionsbildning via olika medier. Framställningar av 
kön i medier och populärkultur.
- Källkritiskt förhållningssätt. Budskap, avsändare och syfte i medier 
och reklam.
Rättigheter och rättsskipning
- Mänskliga och demokratiska rättigheter och skyldigheter samt deras 
innebörd och betydelse. Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter.
- Samhällets behov av lagstiftning. Lagar, kriminalitet och påföljder.
Samhällsresurser och fördelning
- Familjeekonomi. Relationer mellan arbete, inkomst och konsumtion.
- Det offentligas ekonomi. Vad skatter är, och vad kommuner, 
landsting och stat använder skattepengarna till.
- Ekonomiska villkor för barn i Sverige och olika delar av världen. 
Orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.
Beslutsfattande och politiska idéer
- Demokrati som ett sätt att fatta beslut och för individen att påverka.



- Politiska val och partier i Sverige. Valsystemet och regeringsbild-
ning. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse 
för elevens livsvärld.

I årskurserna 7–9
Individer och gemenskaper
- Ungdomars identiteter och livsstilar, utifrån till exempel socioeko-
nomisk bakgrund, kön och sexualitet. Identitetsmarkörer inom 
ungdoms-kulturer och andra samhällsgrupper, till exempel språkbruk, 
kläder och musik.
- Att leva i ett mångkulturellt Sverige. Integration och segregation.
- Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar. Offentligt respektive 
privat fi nansierad välfärd.
Information och kommunikation
- Mediernas roll för informationsspridning, opinionsbildning, 
underhållning och granskning av samhället med dess maktstrukturer.
- Mediers innehåll, nyhetsvärdering och påverkan på människors bild 
av omvärlden. Hur individer och grupper framställs utifrån till 
exempel kön, sexuell läggning och etnicitet.
Rättigheter och rättsskipning
- Demokratiska och mänskliga rättigheter och skyldigheter samt 
diskrimineringsgrunderna. Etiska och demokratiska dilemman som är 
kopplade till dessa.
- Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normer 
uppstår, förändras och påverkar lagstiftningen, samt hur lagar påverkar 
normer och värderingar i samhället.
- Individers och organisationers arbete för mänskliga rättigheter. 
Kränkningar av mänskliga rättigheter i Sverige och andra delar av 
världen.
Samhällsresurser och fördelning

- Ekonomiska strukturer i Sverige. Hur hushållens, företagens och det 
offentligas ekonomi hänger samman. Vad förändringar i ekonomin kan 
ha för orsaker och få för effekter för individer och grupper.
- Ekonomiska strukturer i världen. Hur länders och regioners ekono-
mier hänger samman och förändras i en globaliserad värld.
- Att försörja sig i ett globalt samhälle. Utbildningsvägar, yrkesval och 
entreprenörskap.
- Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och infl 
ytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. 
Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Beslutsfattande och politiska idéer
- Politiska ideologier och utvecklandet av skiljelinjer i det svenska 
partiväsendet.
- Sveriges politiska system. Europeiska unionen, riksdag, regering och 
kommuner. Var olika beslut fattas och hur de kan påverka individer, 
grupper och samhället i stort.
- Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhälls-
utveckling.
- Europeiska unionen. Unionens syften, den inre marknaden och de 
fyra friheterna.
- Aktuella konflikter i världen. Samarbete och konfl iktlösning med 
hjälp av till exempel Förenta Nationerna, internationella domstolar och 
konventioner.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Samhällskunskap (95 kB)

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Samh%E4llskunskap.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Samh%E4llskunskap.pdf


Förslag till nytt gymnasieprogram.

Samhällsvetenskapsprogrammet    
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Beteendevetenskap, 450 poäng
Medier, information och kommunikation, 350 poäng
Miljö och samhällsbyggnad, 450 poäng
Samhällsvetenskap, 450 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för samhällsvetenskaps-
programmet
    Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande pro-
gram. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för 
högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsför-
hållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ 
och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och 
rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som grupp-
medlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om 
samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen ska 
behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, ge-
nus och miljö. 
    Utbildningen ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och 
politiska aspekter. I detta ingår studier av faktorer som kan påverka 
och förklara det som sker i samhället alltifrån den lokala till den 
globala nivån. Utbildningen ska ge ett historiskt perspektiv för att 
eleverna med hjälp av det förflutna ska förstå förhållanden i dagens 
samhälle och orientera sig inför framtida samhällsförändringar.
    Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens 
förutsättningar och möjligheter. Eleverna ska därför ges möjlighet att 
utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och 

värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och pre-
sentera sina kunskaper bland annat med hjälp av digitala verktyg och 
medier.
    Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna 
möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I 
detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och 
att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen ska 
därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta infor-
mation med källkritisk medvetenhet.
    Utbildningen ska utveckla elevernas vetenskapliga medvetenhet 
genom att de fårformulera och utreda frågeställningar och pröva att 
tillämpa teorier och metoder som används inom samhällsvetenskapen. 
Eleverna ska ges möjlighet att diskutera lösningar på samhällsveten-
skapliga problem och motivera ställningstaganden med väl grundade 
argument.
    Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att skriva, läsa, tolka 
och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskaps-
områden. Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sig i varieran-
de skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska.
    Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, 
självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta 
initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Utbildningen ska också 
ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt 
förhåll-ningssätt.

Inriktningar
    Samhällsvetenskapsprogrammet har fyra inriktningar.
    Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors 
utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inrikt-
ningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande 
som individer, som deltagare i grupper, organisationer och samhällen 



ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommu-
nikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att 
tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.
    Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kun-
skaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av 
medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I 
inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam 
och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa 
möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska
kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska 
ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor 
individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opin-
ionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.
    Inriktningen miljö- och samhällsbyggnad ska ge kunskaper inom 
området hållbar utveckling. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin 
förståelse av hur samhällsförändringar påverkar människor och livs-
miljöer. Inriktningen ska utveckla elevernas kunskaper om hur ett 
hållbart samhälle kan byggas, bland annat genom att de studerar 
miljö-, teknik- och samhällsfrågor ur olika perspektiv från lokal till 
global nivå.
    Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhälls-
strukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och 
samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin 
förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser 
och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga 
att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: filosofi; kurs: filosofi 1, 50 poäng.
Ämne: moderna språk, 200 poäng.
Ämne: psykologi; kurs: psykologi 1, 50 poäng.

    Förslaget avviker från Framtidsvägen genom att psykologi föreslås 
ingå som programgemensamt karaktärsämne. Ämnet bidrar till att upp-
fylla examensmålet och passar väl in med programmets samtliga in-
riktningar. Psykologi 1 är också en meritkurs för flera samhällsveten-
skapliga högskoleutbildningar. Denna förändring har stöd i synpunkter 
som framförts av flera avnämare och intressenter.
    Moderna språk är viktigt utifrån regeringens uttalade ambition att 
gymnasieelever behöver lära sig mer språk för att klara sig bättre i 
internationella sammanhang. Att språk ger meritpoäng har också 
betydelse. 200 poäng moderna språk följer även förslagen i Framtids-
vägen. 
    Filosofi föreslås ingå för att bidra till elevernas möjlighet att ut-
veckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det passar in väl med 
examensmålet och ambitionen att eleverna ska nå längre i sin 
högskoleförberedelse. Detta har inte ifrågasatts i någon större utsträck-
ning av avnämare, skolor och andra intressenter även om några 
påpekat att ämnet svårligen kan ses som ett samhällsvetenskapligt 
karaktärsämne. 
    Skolverket har under processen övervägt ett programgemensamt 
ämne som behandlar medier, samhälle och kommunikation men tog 
bort det eftersom bland annat flera lärosäten starkt ifrågasatte ämnet 
som programgemensamt samt för att skapa mer utrymme i program-
fördjupningen.
    Avnämare och andra intressenter har bland annat påpekat följande:
    Flera intressenter, bland annat Högskoleverket, Skolinspektionen, 
Stockholms universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och 
Sveriges Elevråds Centralorganisation, anser i sina remissyttrade att 
pro-grammet inte erbjuder tillräcklig fördjupning inom samhälls-
vetenskap. Delen med programgemensamma karaktärsämnen är för 
liten och bör utökas med samhällskunskap 2. Skolverket bedömer att 
detta inte är möjligt inom ramen för uppdraget.



    Sveriges Kommuner och Landsting har i sitt remissyttrande framfört 
uppfattningen att den programgemensamma kärnan för samhällsveten-
skapsprogrammet är så obetydlig att man skulle kunna tala om varje 
inriktning som ett eget nationellt program. Skolverket har efter 
remissynpunkten utökat det programgemensamma utrymmet med 
psykologi, 50 poäng. 
    Stockholms universitet anser att en kurs som be-handlar medier, 
samhälle och kommunikation bör vara program-gemensam. Också 
medienätverken och en del lärosäten har framfört synpunkter på att det 
borde finnas ett medieämne som programgemensamt ämne. Skolverket 
har övervägt detta under processen men föreslår inget sådant pro-
gramgemensamt ämne.
    Omfattningen av moderna språk 200 poäng har ifrågasatts av bland 
annat medienätverken och vissa skolor. Man anser att 100 poäng bättre 
speglar karaktären på programmet. Skolverket har dock inte beaktat 
synpunkten.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf


109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

Libris/SAB:
Be  Allmän idé- och lärdomshistoria (12 040)
Be- Särskilda länder och områden (5 143)
Db  Filosofins historia (35 997)
Dbb Medeltidens och renässansens filosofi (1 382)
Dbc Nya tidens filosofi (fr o m Descartes) (9 148)
Dbd Icke-västerländsk filosofi (2 296)
D(x) Filosofiska lexikon (304)
D:d  Filosofisk teori och metodlära (35)
(DC 109. DK 1(091) )

SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

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

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Humanistiska programmet 
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Kultur, 400 poäng
Språk, 400 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för humanistiska programmet
    Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. 
Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för hög-
skolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsveten-
skap.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i humaniora. Inom 
humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kultu-
rella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och inter-
nationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i 
centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella 
frågor, liksom språk som kulturbärare. Centrala kunskapsområden är 
därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.
    Språk och text intar en särställning, och en språklig medvetenhet ska 
prägla utbildningen. Därför ska utbildningen utveckla elevernas 
språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt deras förmåga att 
medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i 
alla ämnen. Utbildningen ska ge eleverna redskap för att analysera och 
tolka olika typer av texter och talat språk på svenska och engelska 
inom programmets olika kunskapsområden.
    Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om metoder för att formu-
lera och besvara frågeställningar inom humaniora samt färdigheter i att 
urskilja fakta, värderingar och logiska resonemang i olika typer av 
källor. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att argu-
mentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera sina ställnings-
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taganden. Utbildningen ska också ge eleverna färdigheter i att använda 
digitala verktyg och medier för informationssökning, kommunikation 
och presentation och i att söka, sovra och bearbeta information från 
olika typer av material med källkritisk medvetenhet.
    Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för huma-
niora. Genom utbildningens betoning på människans tänkande och 
skapande ska eleverna ges möjlighet att reflektera över etiska och 
filosofiska frågeställningar, samt att utveckla humanistisk bildning och 
kunskaper som är betydelsefulla inom andra områden. Eleverna ska 
ges förutsättningar att utveckla förmåga att ur olika perspektiv 
beskriva och tolka mänskligt handlande liksom att sätta sig in i och 
belysa olika sätt att tänka och uttrycka sig.
    Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga samt stimu-
lera dem att se möjligheter och ta initiativ. Vidare ska utbild-ningen 
möjliggöra för eleverna att omsätta kunskaper i humaniora i handling. 
Möten, studiebesök, utbyten eller andra jämförbara praktiska moment 
ska därför ingå i utbildningen.
    Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grun-
der i ett vetenskapligt förhållningssätt. Den ska även utveckla elever-
nas självständighet och ansvarstagande.

Inriktningar
    Humanistiska programmet har två inriktningar.
    Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och este-
tiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur 
kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inrikt-
ningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och 
reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika 
perspektiv.
    Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa 
sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning 

för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är 
därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk
 och hur språkkunskaper förstärker varandra.....
   Examensmålet har vuxit fram med stöd av avnämare, program-
referensskolor och referenspersoner. Skolverket har uppfattningen att 
avnämare, programreferensskolor och referenspersoner stödjer texten 
som den nu föreligger.
    I examensmålet betonas att humanistiska programmet sätter männi-
skan och hennes, kommunikation, tänkande och skapande i centrum. 
Skolverket har velat tydliggöra hur programmets två inriktningar, 
kultur och språk, hör ihop och går in i varandra. Därför poängteras 
programmets gemensamma fokus på språk, text och källkritik, samt på 
kultur och språk som kulturbärare. De synpunkter som kommit in från 
avnämare, programreferensskolor och övriga har huvudsakligen rört 
önskemål om förtydliganden eller tillägg.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: filosofi; kurs: filosofi 1, 50 poäng.
Ämne: moderna språk, 200 poäng.
Ämne: människans språk; kurs: människans språk 1, 100 poäng.

    Förslaget följer Framtidsvägen genom att filosofi 1, 50 poäng och 
moderna språk 200 poäng föreslås bli programgemensamma på huma-
nistiska programmet. Förslaget avviker från Framtidsvägen genom att 
de där föreslagna kurserna estetiskt lärande, 50 poäng och kultur-
historia, 50 poäng föreslås utgå. Dessutom föreslås ett nytt ämne, 
människans språk, ingå som programgemensamt med en kurs om 100
poäng.
    I och med att programmet för estetik och humaniora som föreslogs i 
Framtidsvägen delades i två program finns inte längre ett behov av att 



stärka kopplingen mellan estetiska och humanistiska inriktningar med 
särskilda programgemensamma ämnen eller kurser. Dessutom kommer 
den obligatoriska kursen historia 2 i enlighet med gymnasiepropo-
sitionen att inriktas mot kulturhistoria. 
    Filosofi och moderna språk är centrala ämnen i programmet. Filo-
sofi behövs för att ge en vetenskaplig grund och för att utveckla ett 
kritiskt tänkande. Avnämare, programreferensskolor och referens-
personer har inte haft någon av-vikande uppfattning vad gäller att 
filosofi och moderna språk föreslås som programgemensamma ämnen. 
Ämnet människans språk bedöms stärka programmet i sin helhet och 
vad gäller humanistisk karaktär i och med att ämnet behandlar såväl 
språkvetenskapliga som språksociologiska och kulturella aspekter. 
Avnämare har uttryckt ett starkt stöd för denna typ av ämne på 
programmet, och programreferensskolor och referenspersoner har till 
övervägande del uttryckt intresse för ämnet. Förslaget ligger också i 
linje med Framtidsvägens bedömning att programmet bör innefatta en 
språkteoretisk grund.
    Humanistiska programmets avnämare, programreferensskolor och 
övriga referenspersoner har bland annat påpekat att
• elever för att de ska ha en generellt bred högskoleförberedelse 
behöver matematik 2 som programgemensamt ämne,
• naturkunskap 2 behövs om det i framtiden kommer att krävas för 
särskildhögskolebehörighet,
• programmet bör ha en tydlig karaktär i sin programgemensamma del, 
och där omfatta ett tillräckligt antal poäng för att programmet ska får 
en tydlig kärna. Skolverket bedömer att 350 poäng humanistiska 
ämnen ger dennakaraktär och kärna.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska

Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 
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11/19 Individernas inre verkligheter.

Innehåll och länkar till hemsidan:

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.

Informationsstress vår nya folksjukdom.
    Under 1900-talet har kommunikationstekniken för varu- och per-
sontransporter och för överföring av meddelanden utvecklats mycket 
kraftigt. I början av seklet kom bilar, flygmaskiner, radio och  rörliga 
bilder på biografer. Efter andra världskriget har tillkommit TV, kom-
munikationssatelliter och datorer och faxar som kan kopplas in i 
världsomspännnade kommunikationsnät. Bilder och meddelanden för-
medlas med blixtens hastighet. Handel med värdepapper mellan 
motsatta delar av jordklotet kan ske på några sekunder och varje dag 
handlas med skyhöga belopp.
    Varuhandeln över klotet är mycket betydande. En stor del av 
svenskarnas elektroniska produkter och kläder kommer från Ostasien, 
en stor del av våra underhållningsprodukter kommer från USA.
    Människorna i världen är inflätade i ett stort nät av samband och 
byten där alla är beroende av varandra. Några vinner på det som hän-
der i det stora nätet, några förlorar. Konkurrensen mellan  männi-
skorna och folken leder lätt till konflikter som i värsta fall leder till 
krig. Det gäller att hålla reda på det som händer så att man kan göra 
rätt och inte hamnar bland förlorarna.
    Det har blivit så mycket att hålla reda på att människor drabbas av 
informationsstress. 

    Psykologiprofessor Marianne Frankenhaeuser (1925 - okt 2005) 
menar, att informationsstressen är en ny svensk folksjukdom. I Dagens 
Nyheter den 22 maj 1995 på sid A14 fanns följande notis från TT om 
den nya folksjukdomen: ”  Har du svårt att kon-centrera dig? Känner 
dig förvirrad? Kanske stänger du av omvärlden en stund för att du inte 
orkar ta in mer ? Då kan du ha drabbats av den nya folksjukdomen: 
informationsstress.

    - Väldigt stora grupper människor går omkring med känslan av att 
här händer det en massa saker som de borde ta till sig, men de mäktar 
inte med, säger Marianne Frankenhaeuser, professor emeritus vid 
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Stockholms universitet. Hela sitt yrkesliv har hon forskat i frågor som 
rör människor och deras förhållande till stress. Hon ser en ökad klyfta 
mellan högutbildade och lågutbildade i framtiden.

    - När man bombarderas med ett sådant flöde av impulser gäller det 
att sovra och tolka den information man tar emot för att få fram det 
som är värdefullt, säger hon. Här har de högutbildade ett övertag, 
eftersom de kan placera in informationen i ett sammanhang där den får 
mening, och de kan därmed också sortera bort det överflödiga och 
oväsentliga. Hur yttrar sig informationsstressen ?

    - Först tappar man förmågan att koncentrera sig och börjar känna sig 
förvirrad, man kanske stänger av omvärlden en stund för att man inte 
orkar ta in mer. Om detta får fortsätta, obearbetat, kommer man 
ohjälpligt in i nästa stadium, det farliga. När situationen blir över-
mäktig ger man upp. Då är risken för likgiltighet stor. Man blundar 
och slår dövörat till istället och slutar engagera sig i omvärlden.

    Marianne Frankenhaeuser anser att fördelarna med den nya tekniken 
är påtagliga, men att problemet ligger i att människan inte vill gå med 
på de biologiska begränsningarna. Inbyggt i nervsystemet finns en 
gräns för hur mycket information och intryck man kan ta till sig.

    Hon menar att det är en illusion att människor skulle fatta klokare 
beslut ju mer information de får. Upp till en viss gräns stämmer det, 
men sedan växer inte klokheten utan bara förvirringen. På senare tid 
har hon sysslat mycket med överstimulans, hur människan reagerar om 
hon får för många intryck. Enligt Frankenhaeuser fungerar nervsyste-
met och hjärnan optimalt med lagom mycket stimulans. Både för 
mycket och för lite stimulans mår man dåligt av.”
    
   Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den blir 
hanterlig. En sådan sortering görs i klassifikationssystemet för verk-
samheter.                        

Människorna har olika behov
av information i de olika rollerna.

Var får man tag på den information man behöver?
    Man kan gå till biblioteken och söka i böcker eller köpa böcker i 
bokhandeln. Man kan läsa i tidningar och tidskrifter, höra radio, se på 
TV, uppsöka forsknings- och utbildningsanstalter och organisationer 
osv. Men idag kan man sedan ett tiotal år söka på Internet som nu 
vuxit så att de flesta svenska betydande organisationer har hemsidor 
där. Ännu är dock dess hemsidor ofta ofullkomliga.
    Med utländska hemsidor kan svenskarna nu på Internet finna 
miljontals sidor med objektiva fakta och subjektiva åsikter. Om man är 
skicklig och har tur kan man på Internet hitta svar på många frågor 
som rör detaljer. Men det är mycket svårt att hitta svar på frågor om 
hur allting hänger samman och svar på frågor om konsekvenserna av 
åtgärder som förespråkas på Internet.
    Det finns på Internet hjäpmedel med vilka man kan söka sig fram. 
Det finns sökanordningar med fasta ämnesindelningar som man kan gå 
in i, men ämnena tycks vanligen tämligen godtyckligt valda och 
ordnade. Man kan också i en del fall söka ämnen på ord i bok-
stavsordning, ödlor klassas då ihop med öron, öglor, Öregrund och 
annat på Ö, vilket inte ger någon överblick över ämnenas sammanhang
    Informationsfloden är enorm , vilket är ett skäl till uppbyggnaden av 
klassifikationssystemet för verksamheter. Genom att ha verksamheter 
som ingångar kan man avsevärt minska antalet ingångar och öka 
hanterbarheten jämfört med ett system som byggs upp efter ämnen. 
Vill man veta något frågar man sig vilka personer eller organisationer 
som kan veta något och går på det.



   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 hänsyn 
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven 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 klassifikations-
systemet för verksamheter.    

Inre och yttre verkligheter. 
Människorna avgör tillsammans världens framtid. Samspel med 
symboler.  

    Det är människornas handlingar som främst avgör tillstånden i 
framtiden. Handlingarna följer av individernas inre verkligheter med 
bl a viljor. Hur det går i framtiden beror på människornas inre verk-
ligheter som i hög grad formas av de sociala miljöerna.      

   Varje människa har en egen unik inre verklighet oåtkomlig för andra. 
Denna inre verklighet består av kunskaper och erfarenheter, minnen 
från det förgångna, tro och förhoppningar om framtiden, känslor, upp-
levelser, värderingar, föreställningar om världens stora och små sam-
manhang och föreställningar om hur man bör bete sig mot ting och 
människor så att de kan göra nytta praktiskt, etetiskt och socialt.          
 
  Varje människa har också en yttre verklighet som består av allt annat 
än den inre verkligheten. I den yttre verkligheten ingår hela univer-
sum, och där ingår andra människors både inre och yttre verkligheter, 
fastän andras inre verkligheter inte är direkt åtkomliga.          

   De materiella tingen i den yttre verkligheten har materiell betydelse 
men är också symboler med vars hjälp människorna bygger upp den 
inre verkligheten omdvetet eller medvetet. Människornas inre verklig-
heter kan bli kända för andra bara genom symboler och system av 
symboler. De viktigaste symbolsystemen är språken, talspråken och 
skriftspråken.          

   Samhällsplanering i en demokrati är en fråga om samverkan mellan 
människorna där alla de olika människornas inre verkligheter sam-
spelar sinsemellan med hjälp av en fysisk yttre verklighet som fysiskt 
sett huvudsakligen är gemensam.        



  Sociala samhällen eller sociala miljöer bildas av samspelande männi-
skor när man ser dem som system av samspelande inre verkligheter, 
samspelande psyken.          

   Fysiska samhällen eller fysiska miljöer bildas av de fysiska tingen. 
De fysiska tingen fungerar praktiskt och ger de fysiska möjligheterna 
för de sociala miljöerna, men är också symboler som ger estetiska 
upplevelser och som symboliserar sociala relationer.          

   Grovt formulerat består de sociala miljöerna av människorna och de 
fysiska miljöerna av allt annat, men det är grovt bl a därför att de 
fysiska tingen sedda som symboler ingår i de sociala miljöerna och 
därför att männnskorna sedda som ting också ingår i de fysiska 
miljöerna.        
 
   De förekommande etablerade samhällsplaneringarna som de före-
kommer idag är inriktade främst på planeringar kring de fysiska 
tingens praktiska användningar. De fysiska tingens symbolvärden be-
aktas mycket litet och de sociala miljöerna planeras inte medvetet i 
någon högre grad. De fysiska miljöerna styr de sociala miljöerna men 
denna styrning kan inte bli bra och medveten om inte de sociala mil-
jöerna planeras bra och medvetet.      

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

   Befolkningsökning och brister i fråga om olika saker, bl a livsmedel, 
råvaror och energi, gör att världens problem kan tänkas bli större och 
större. Bristsituationer och ojämna fördelningar av tillgångar brukar 
resultera i strider om de knappa tillgångarna. Stora brister ger stora 
strider och små brister mindre strider eller konflikter.       

   Tillgångarna i fråga om sådant som livsmedel, råvaror och energi 
förändras inte plötsligt i stora steg utan vartefter i mindre steg. Stri-

derna och konflikterna om tillgångarna kan då tänkas förändra sig 
också de i små steg. Det är risk att människorna vartefter vänjer sig vid 
brister och strider, även om det sker motvilligt, men till slut hamnar i 
en situation där de inte tål mer och det hela plötsligt kollapsar.       

   Det är inte bara fundamentala saker som livsmedel, råvaror och 
energi som kan orsaka konflikter. I Sverige har uppstått problem med 
fördelningar på grund av arbetslöshet och man kan se hur de svagare 
grupperna får inskränka sig till levnadsnivåer under det rimliga.       
För att utröna riskerna och för att få kontroll över utvecklingen be-
höver man tänka igenom vad som kan hända i framtiden och man 
behöver göra klart vad man helst vill ha. Detta tankearbete bör ske i 
medvetna planeringar.       

   Planeringarnas tidshorisonter bör anpassas efter de farhågor och 
drömmar man har beträffande olika tidpunkter i framtiden och efter 
beslutens räckvidder. Det kan bli nog så svårt om 20 år men ännu värre 
tiden därefter, om 50 år och 100 år. Världsbefolkningen har ökat från 2 
miljarder på 1930-talet till 4 miljarder på 1970-talet, 6 miljarder på 
1990-talet och ökningen därefter lär fortsätta i hög takt. Ju fler männi-
skorna blir desto flera ska dela på de tillgängliga materiella resurerna, 
som i en del fall samtidigt kan antas minska.              

   Situationen ställer krav om att man tänker igenom hur fördelningen 
av resurserna bör ske på individer och grupper av individer och på 
miljöer de vistas i. De teknologiska möjligheterna att med våld strida 
om tillgångarna är förfärande stora. Mer av krig och terrorism skymtar 
i fjärran om fördelningarna blir för skeva. De som har någon fantasi 
kan föreställa sig hur mänskligheten av oskicklighet styr in sig i en 
framtid med överbefolkning, knapphet på tillgångar, upptrappade kon-
flikter, svåra motsättningar, terrorhandlingar, inbördeskrig, krig.             

   Därför behöver planeringsverksamheterna förbättras. Planeringarna 
bör bli mer omfattande och mer långsiktiga. Förenta Nationerna kan 



förmodligen inte driva en tillräckligt utvecklad världsplanering innan 
det är för sent. Varje stat bör bedriva planeringar för förhållandena 
inom den egna staten och dessutom egna världsplaneringar för eget 
behov. Om en stat ska kunna planera de inre förhållandena måste 
samtidigt finnas uppfattningar om hur de inre förhållandena beror av 
världen utanför.       

   Man kan hoppas att människorna vartefter kommer att klara av de 
uppdykande problemen, men det kan man inte ha någon säker uppfatt-
ning om nu om man inte tänker igenom vad som kan komma och på 
tidigt stadium försöker tänka igenom hur man kan undvika svårig-
heterna.        

   Det är fyra viktiga typer av planeringar som behövs och som gäller :   
* individernas kroppsliga förhållanden,   
* individernas psykiska förhållanden,   
* individernas fysiska miljöer,   
* individernas sociala miljöer.                                                                                                                           

  Hur kan möj1igen människornas kroppsliga och psykiska tillstånd 
vara och hur bör de vara vid olika framtida tidpunkter ? Hur kan möj-
ligen de fysiska och de sociala miljöerna vara och hur bör de vara vid 
olika framtida tidpunkter ? Vad är det för krafter som styr utveck-
lingen? Hur kan man ändra dessa utvecklingskrafter så att utveck-
lingen går i den riktning man önskar?       

   Det finns vissa krafter som inte går att påverka, det är de orubbliga 
naturkrafterna. För övrigt är det människorna själva som utgör utveck-
lingskrafterna, medvetet eller omedvetet. De rådande bristerna ifråga 
om planering gör att man kan säga, att mänskligheten på det hela taget 
lever i ett planeringslöst tillstånd och att de mänskliga utvecklings-
kraftena kan ses som främst omedvetna. Det är naturligtvis inte bra. 
Att planerna är ett sätt att göra människorna medvetna om hur de 
påverkar utvecklingen.   

Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism. 
Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar.       

   Studerar man utvecklingen i det förgångna kan man finna att männi-
skornas inre verkligheter skiftat genom tiderna. Man kan skönja intres-
santa utvecklingar i flera avseenden.       
   Människornas uppfattningar om kunskap har undergått en tydlig för-
ändring. Människornas uppfattningar och kunskaper om den yttre 
verkligheten grundades till en början på spekulationer där i de inre 
verkligheterna byggdes upp bilder av den yttre verkligheten utan 
undersökningar av den yttre verkligheten. Detta sätt att bilda sig 
uppfattningar om den yttre verkligheten avlöstes såsmåningom av den 
s k empirismen enligt vilken uppfattningar ska grundas på under-
sökningar av det man vill skaffa sig uppfattningar om. Empirismen 
började slå igenom på 1500-talet, fick större utbredning först på 1800-
talet men har ännu inte slagit igenom på alla områden. Framför allt 
råder fortfarande det spekulativa tänkandet vid beslut som formar 
framtiden. 
   Det finns en utbredd missuppfattning om framtidsplaneringen. Man 
menar att framtiden inte kan utforskas därför att den ännu inte finns, 
och menar att allt om framtiden är spekulationer. Till detta kan sägas 
att framtidsplanering innehåller spekulationer om hur framtiden 
sannolikt kommer att bli, men planering innehåller också normativa, 
värderande moment om hur det bör bli, vilket inte alls är spekulativt.       
   En medveten vetenskaplig planering kan bedrivas utifrån förslag om 
hur framtiden bör bli. Om man utformar konkreta förslag om fram-
tiden kan det spekulativa inslaget reduceras. Det är alltså möjligt att 
bedriva en vetenskaplig framtidsplanering, vilket är angeläget att 
framhålla därför att en del tycks mena att det är omöjligt.       
   Att det är möjligt att bedriva en vetenskaplig framtidsplanering beror 
på omständigheterna kring uppfattningar om förrändringskrafterna. 
Längre tillbaka i tiden menade man att världen förändrades på grund 
av gudomliga krafter eller på grund av ”ödet”. Under tidernas lopp har 
det skett en förändring i den uppfattningen så att det nu i välutvecklade 



samhällen är klart att det mest bara är människorna själva som avgör 
utvecklingen på jorden i framtiden.       
   Man kan hävda att människorna under hela den historiska tiden från 
omkring år 3000 f Kr själva styrt världen, men gjort det utan att veta 
om det. Att människorna huvudsakligen själva avgör sin framtid är en 
mycket sen insikt som ännu inte slagit igenom. Därför är det angeläget 
att framhålla också detta.       
   Studierna av det förgångna visar att människornas tankefömåga, 
kunskaper, föreställningar och värderingar etc inte är av naturen givna 
utan är kulturellt betingade. Människorna har ett nervsystem med en 
hjärna genom biologiskt arv, men det som finns i och händer i systemet 
i form av kunskaper och värderingar, föreställningar om världen etc 
beror av den sociala miljön och symbolmiljön.       
   Om man eftersträvar tillstånd med människor som är medvetna och 
kan fatta goda beslut om framtiden måste man bygga sociala miljöer 
och symbolmiljöer som kan forma de eftersträvade människorna. De 
sociala miljöerna bör vara beskaffade så att de i nuet känns tillfreds-
ställande för individerna och så att de gör människorna så kunniga och 
ansvarsmedvetna man vill ha dem. Det är ett gemensamt intresse för 
alla att människorna, vilka ju formar framtiden, är kunniga och 
ansvarsfulla. Det är särskilt angeläget i en demokrati som räknar med 
att alla ska vara med och bestämma.       
   Demokratin är en viktig faktor i framtidsplaneringen. Studier av det 
forgångna visar att uppfattningarna om bestämmanderätten har föränd-
rats genom tiderna. Den nu rådande uppfattningen är demokratins idé 
och den idén torde bli bestående i framtiden, och borde då utvecklas 
och fördjupas.       
   Dagens demokratier kan ses som tämligen primitiva demokratier, 
och kan till och med ses som fåmansvälden där folkets valda represen-
tanter i princip är folkets representanter men i praktiken är det på ett 
ofullkomligt sätt, bl a därför att det inte finns planeringar som kan 
tjäna som kommunikationsinstrument mellan foIket och dess represen-
tanter. Med hjälp av goda planeringar kan man förbättra framtiden, 
men med hjälp av goda planeringar kan man också förbättra demo-
kratin.   

Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala 
miljöerna som formar de inre verkligheterna.          

   Människorna främst ansvariga för utvecklingen, vilket gör en om-
fattande planering möjlig. Alla människor har enligt demokratins idé 
rätt att delta i besluten. Man kan hävda att de då också när de deltar 
har skyldighet att delta på ett medvetet och kunnigt sätt.       
   Hur framtiden kommer att bli beror av i vilken utsträckning demo-
kratins medborgare är medvetna om och har kunskaper om föränd-
ringskrafterna, styrningsproblemen och planeringsproblemen. Goda 
planeringar och styrningsbeslut kan inte komma till om inte med-
borgarna förstår samhällsplaneringens problem. Bristerna i fråga om 
förståelsen är nu så stor att de är ett hot mot en möjlig bra framtid.         
   De moderna utvecklade industrisamhällena är mycket specialiserade 
och så komplicerade att de är svåra att overblicka. De är så kompli-
cerade att man kan räkna med att de som ytterst ansvarar för besluten 
inte riktigt vet vad de styr, bl a på grund av brister i planeringarna.       
Specialiseringen har bl a medfört en stark uppdelning av vad man kan 
kalla produktion och konsumtion. Uppdelningen har givit till resultat 
kommersiella system med mycken reklam och propaganda som kan 
tänkas ofta förvilla människorna. De kommersiella reklam- och propa-
gandasystemen, som på det hela taget vädjar till människornas kort-
siktiga krav eller önskningar, har i stor utsträckning kopierats av de 
politiska partierna. Partierna arbetar nu mycket kortsiktigt och behand-
ar de långsiktiga problemen illa.       
   Specialiseringen har också medfört att utbildning och förvärvsarbete 
skilts åt, vilket har nackdelar. Elevernas liv i skolan tycks ofta isolerat 
från arbetslivet och vuxenlivet för övrigt. Eleverna förbereds inte 
tillräckligt väl för livet efter skolan.       
   Informationsflödena i de utvecklade samhällena är numera så 
omfattande att de flesta har ha svårt att hinna med att ta del av och 
bearbeta informationerna på ett tillräckligt bra sätt.       
Det har hopat sig en mängd problem :   
* Problem som följer av befolkningsökning och minskade materiella 

tillgångar har ökat behovet av medvetna goda styrningar.   



* Samhällena har blivit så speciliserade och komplicerade att det är 
svårt att få överblick över dem och förstå hur de arbetar.   
* Människornas kunskaper om sig själva och deras medvetande om 
ansvaret för utvecklingen är för litet. Människorna har genom demo-
kratin givits makt att påverka utvecklingen, men saknar på det hela 
taget kunskapsmässiga förutsättningar att fatta medvetna goda beslut.   
* Reklam för kommersiella produkter gör samtidigt reklam för kort-
siktigt tänkande. De förtroendevalda representanterna i demokratin är 
benägna att falla in i det kortsiktiga tänkandet och fästa större avse-
ende vid kortsiktiga krav än vid långsiktiga.   
* Vill man styra mot en framtid utan elände och katastrofer måste man 
beakta att demokratins idé medför krav om att alla har tillräckliga 
kunskaper och är tillräckligt ansvarsmedvetna, men informations-
flödena börjar växa människorna över huvudet.   
* Genom medvetna planeringar kan konflikter upptäckas i god tid och 
man kan då styra så att man undviker konflikterna. Planeringsverk-
samheter går ut på att skaffa fram kunskaper och bl a kunskaper om 
kunskapsbrister så att kunskapsluckorna kan fyllas. Men planerings-
verksamheterna är outvecklade och kunskaperna om planerings- och 
framtidsproblemen små .    
* Flera liknande satser kan ställas upp, men de nu uppställda räcker för 
att visa att problemen framför allt ligger i de sociala miljöerna i vilka 
ingår människornas inre verkligheter med kunskaper och värderingar 
etc.      
   Det är en viktig uppgift att ge alla kunskaper om framtidsproblemen. 
Alla vuxna i Sverige och världen bör känna till dem och det bör ordnas 
så att de kan följa med i vartefter inträffade förändringar i problemen. 
Eleverna i grundskolan bör få kunskaper om dem så tidigt som möjligt 
och bör sedan under skoltiden utveckla dem.       
   Att snabbt genomföra en bred utbildning av hela svenska folket och 
världens folk kan vara svårt. Det blir då viktigt att försöka ge goda 
kunskaper åtminstone till nyckelpersonerna i de många institutionerna 
och organisationerna som på ett avgörande sätt fattar de framtidspå-
verkande besluten. Särskilt viktigt blir det att ge kunskaper åt dem som 
utforskar och sprider kunskaper.   

Individens möjligheter att förbättra för sig. Att påverka och 
förändra individer och miljöer.          

   En människa kan förbättra de egna levnadsvillkoren genom att på 
lämpligt sätt påverka sina fysiska och sociala miljöer, sina kroppsliga 
förhållanden och psyket.          

   Vill individen påverka sin fysiska miljö med den egna kroppen så 
att miljön ändrar sig väsentligt är möjligheterna mycket små och i stort 
sett försumbara, det individen kan påverka är mest bara ett litet om-
råde runt sig själv, ungefär lika med bostaden och den egna arbets-
platsen. Påverkan på de de större fysiska miljöerna måste huvudsak-
ligen ske med andras hjälp.
      Man kan tvinga andra med våld, fysisk påverkan, genom piskslag 
etc, eller övertyga dem och få dem att själva vilja utföra det som man 
önskar, psykisk påverkan. 
      Mellan ytterlighetsformerna av fysisk och psykisk påverkan finns 
mellanformer där man reglerar resurstillförseln till dem man önskar 
påverka så att vederbörande förmås vilja det man önskar. Man kan 
påverka genom att påföra eller undandra något gott eller ont som 
genast eller på sikt medför förändringar.
      Eftersom våldslinjen grovt sett inte accepteras återstår de andra 
möjligheterna. Reglering av resurser som påverkar de fysiska miljö-
erna direkt eller indirekt sker huvudsakligen kollektivt genom större 
och mindre grupper i de sociala samhällena, vilka förfogar över regler-
system av olika slag, t ex lagar och regler om penningströmmar. 
     Individen har en teoretisk möjlighet att påverka andra individer var 
och en för sig med psykiska medel så att de formar de fysiska miljö-
erna efter individens önskemål oberoende av reglersystemen, men det 
finns många som då ska övertygas och möjligheterna att lyckas bra är 
små. Vill individen påverka den fysiska miljön är han huvudsakligen 
hänvisad till att gå vägen över de sociala samhällena och påverka dem 
så att de påverkar reglersystemen som påverkar de fysiska miljöerna. 



     Vill individen påverka sin sociala miljö finns som förut möj-
ligheterna att direkt övertyga individerna i den en i taget. Det är en 
svår uppgift. Ett annat sätt är att påverka reglersystemen som påverkar 
individerna i de sociala miljöerna.      

    Vill individen påverka sin kropp kan det ske genom förståndig 
personlig vård och träning, lämplig föda, personliga hjälpmedel etc, 
för vilket krävs pengar, läkarvård av andra o d. I ett modernt samhälle 
kräver detta i hög grad medverkan från de sociala samhällena. Efter-
som kroppen påverkas av den fysiska miljön kan kroppspåverkan 
också ske genom förändring av den fysiska miljön eller genom för-
flyttning till bättre fysisk miljö. Möjligheterna att påverka den fysiska 
miljön har nyss berörts. Kroppen kan också påverkas av det egna 
psyket.       

   Vill individen påverka sitt eget psyke kan detta ske genom 
påverkan på kroppen som i sin tur påverkar psyket och genom påver-
kan på de fysiska och de sociala miljöerna som i sin tur påverkar 
psyket. Man kan flytta till bättre fysisk och social miljö. 
     Viktigast är kanske ändå möjligheten att förändra psyket genom att 
själv tänka och lära sig på olika sätt. Möjligheterna för individen att 
direkt påverka sitt eget psyke är i hög grad beroende av medverkan 
från de sociala samhällena.       

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

Symboler, symbolsystem, informationsmedel, 
informationskanaler, informationskanalsystem.       

   Kommunikation och samverkan mellan människor sker med hjälp av 
symboler och symbolsystem. Symbolerna överförs eller distribueras 
med hjäp av informationsmedel, informationskanaler och informa-
tionskanalsystem.       
   Symbolerna utgörs av och bärs av fysiska miljöer, föremål, bilder, 
tecken, ljud, musik, beteenden, sociala miljöer, talspråk och skriftspråk 
o d. Särskilt må framhållas, att de byggda fysiska miljöerna med sina 
former berättar om människors syn på livet.       
   Talspråk och skriftspråk bärs av talade och skrivna meddelanden och 
bildar relativt tydliga eller entydiga symbolsystem medan annat bildar 
relativt otydliga eller mångtydiga system.       
   Fysiska miljöer med innehåll av föremål, bilder etc bildar fysiska 
informationskanalsystem. Kontaktnät i de sociala miljöerna bildar 
också olika slag av sociala kanalsystem. Kanalsystemen kan vara for-
mella / etablerade eller informella / otydliga.      
   Formella / etablerade kanalsystem bildas t ex av grundskolor, 
gymnasieskolor, universitet och högskolor, bibliotek, tidningar, tid-
skrifter, radio och TV, och av kontaktnät som byggs upp av privata och 
offentliga formella organisationer.       
   Informella / otydliga kanalsystem bildas av system av föremål, bil-
der, ljud etc och hela miljöer och av informationsnät mellan "bekanta" 
och deltagare i informella grupper o d.       
   Symbolerna och informationskanalerna kan vara mer eller mindre 
fast markanknutna och vara mer eller mindre flyttbara i rummet och / 
eller tiden. Fast markanknutna är fysiska miljöer.       
   Skrivna texter är av största betydelse för samhällsutvecklingen och 
står i särklass. Sådana kan vara tydliga och kan också vara flyttbara i 
rummet och tiden.     
  I distributionssytemen för tydligare talade och skrivna meddelanden 
ingår bl a möteslokaler, radio-TV-nät, nyhetsbyråer, papper, pennor, 
böcker, tidningar, spridningssystem för tryckta alster, bokförlag, 
bokhandel, tidningskiosker, bibliotek,                   



Människorna kan påverka fysiska ting med fysiska krafter och 
påverka psyken med information.          

   Man kan agera i den yttre verkligheten bara med hjälp av kroppen :   
* tala, göra miner o d,   
* utnyttja kroppens muskler vid lyft och för förflyttning av  föremål,   
* använda händerna :   
* för praktiskt arbete eller   
* för informativa åtgärder av olika slag :   
* för att skriva och   
* för att forma bilder, tecken, ljud, föremål etc som genom symbol-
verkan överför meddelanden. Människorna mottager information från 
yttervärlden bara genom sina sinnen : synen, hörseln och känselsinnen 
av olika slag som reagerar för temperatur, tryck mm och som berättar 
om kroppens läge och situation.       
   Man kan påverka utvecklingen genom ingripaden av två slag :   
* genom att direkt med kroppen och händerna påverka den fysika om-
givningen med hänsyn till fysiska / praktiska / kroppsliga verkningar,   
*  genom att med tal eller skrift eller med andra informationsåtgärder 
påverka sitt psyke och / eller andras psyken så att människorna inklu-
sive den egna personen förmås att utföra de fysiska / paktiska hand-
lingarna på ett effektivt sätt och förmås att välja att utföra fysiska / 
praktiska handlingar som motsvarar önskemålen. Detta kan ske 
medvetet eller omedvetet.       
   De två slagen av påverkningar motsvarar i stort sett respektive     
* de praktiska / teknologiska / ekonomiska tillämpningarna och     
* de psykiska / estetiska / sociala / informativa / kulturella tillämp-
ningarna . De informativa / kulturella åtgärderna är av fysisk natur 
men syftar till psykisk påverkan.       
  Bland alla medel för överförande av meddelanden är tal- och skrift-
språken överordnade därför att alla de andra medlen i väsentlig ut-
sträckning kan översättas till tal- och skriftspråken. De talade orden 
försvinner när ljuden klingat ut (men kan konserveras med moderna 
teknik), medan de skrivna orden finns kvar. De skrivna orden är de 
förnämsta informationsmedlen .   

Processer i de inre verkligheterna som föregår människornas 
agerande i den yttre verkligheten.     

   Utvecklingen kan enligt det föregående påverkas genom fysisk 
påverkan som har antingen praktiska eller informativa syften. Männi-
skornas fysiska handlingar föregås av mer eller mindre medvetna över-
väganden ifråga om hur de fysiska handlingarna ska utföras, när de ska 
utföras etc.       
   Människor agerar i viss utsträckning reflexmässigt, automatiskt och 
oöverlagt, men ägnar sig också åt att fundera över olika handlings-
möjligheter. Vid detta funderande använder sig människorna av de 
kunskaper och erfarenheter de har, återkallar i minnet sådant de varit 
med om tidigare och bygger i fantasin upp föreställningar om hur det 
kunde ha varit i stället och bygger också upp olika föreställningar om 
framtiden.       
   En människa kan i sin inre värld överbrygga både tid och rum och 
kan leva sig in i situationer som både i tid och rum är skilda från den 
faktiska situation hon befinner sig i. På en tiondels sekund kan en 
människa växla fantasibilder t ex från en bild av en situation i Egypten 
för 3000 år sedan till en bild av en situation i Sverige i nutiden. Hur de 
inre bilderna i de två fallen ser ut beror av individens i minnet inlag-
rade bilder, kunskaper och erfarenheter. Fantasibilderna byggs upp av 
fragment och kombinationer av det som finns i minnet.       
   En första förutsättning för en människas handlande finns i hennes 
lager av minnen. Minneslagret kan anses vara det första momentet i 
den följd av moment som kan läggas upp. Det andra momentet kan 
anses innehålla framtagandet av de fantasibilder som nämnts. I sam-
hällsplaneringssammanhang är framtidsbilderna och framtidsvisio-
nerna särkilt viktiga, men de kan å andra sidan bara skapas med hjälp 
av bilder från det förgångna.      
   Ett tredje moment kan sägas innehålla värderingar av fantasibilder-
na, som vid denna värdering kan te sig som önskade, goda eIler onda, 
vackra eller fula etc. Man väljer här ut det som man anser är viktigt.           
I några följande moment sätter människorna in sina visioner och 



värderingar i föreställningar om den yttre verklighetens kraftspel och 
gör om så erfordras observationer i den yttre verkligheten och över-
väger sitt handlande med hänsyn till både den inre verklighetens fanta-
sier och den yttre verklighetens möjligheter och krav. Både praktiskt / 
ekonomiskt handlande och socialt / kulturellt handlande övervägs.         
   I ytterligare moment kan människorna göra språkliga beskrivningar 
av de inre fantasierna och de inre övervägandena som primärt kan an-
ses vara av icke-språklig art. Vuxna analyserar sina inre icke-språkliga 
bilder och överväganden med språkets hjälp, i inre tysta monologer 
eller hörbart eller synbart för andra. Barn som inte tillägnat sig de 
vuxnas språk har fantasibilder som de inte undersöker med språket .        
   Människor kan i ord beskriva både inre och yttre verkligheter. De 
inre verkligheterna kan innehålla bilder och överväganden ifråga om 
både sådant som hänt i det förgångna och sådant som kan hända eller 
önskas i framtiden. De yttre verkligheterna kan beskrivas bara ifråga 
om sådant som hänt i det förgångna. De yttre framtida verkligheterna 
kan inte beskrivas därför att de ännu inte finns. Människors förmåga 
att i fantasin föreställa sig ännu inte förekommande yttre verkligheter 
ingår i den speciella mänskliga livsutrustningen som skiljer männi-
skorna väsentligen från djuren.       
   När människor gör observationer eller utsätts för påverkan utifrån 
går nervimpulser in i lagret av minnen sedan impulserna tolkats, satts i 
sammanhang och värderats. Det som utifrån når ögat t ex är fysiska 
impulser som sedan via synnerver överförs till hjärnan. Där ges de 
fysiska impulserna symbolvärden som tolkas och resulterar i inre 
föreställningar och upplevelser o d.       
   Under människornas dagliga agerande sker en ständig växelverkan 
mellan observation, tänkande och handlande. Den som cyklar eller kör 
bil korrigerar hela tiden sitt handlande efter observationer. Den 
cyklande avväger hela tiden sitt beteende så att han inte kör omkull 
och bilisten sköter ratten så att han inte kör av vägen. Cyklisten och 
bilisten har föreställningar om att de bör hålla sig på vägen och har 
dystra framtidsvisioner av vad som händer om de inte gör det. De olika 
momenten i de inre psykiska processerna kan genomlöpas mycket 
snabbt.   

Inre verkligheter och åsikter förändras vartefter. Åsiktsledande 
institutioner och organisationer.       

   Om man vill förstå de komplicerade samspelen bör man noga beakta 
att allting hela tiden förändras. Åsikter som styr utvecklingen föränd-
rar sig på ett sätt man kanske inte så lätt lägger märke till. Var och en 
blir litet äldre för varje dag som går och förändras varje dag något. 
Först efter en längre tid kan man kanske tydligt observera att det skett 
förändringar.       
   I samhällena finns alltid vissa uppfattningar som är härskande. 
Studerar men det förgångna kan man finna mycket tydliga skillnader 
mellan olika epoker. Efteråt kan man tycka att de härskande uppfatt-
ningarna varit tokiga, men det är ändå så att i varje tid är det vissa 
personers uppfattningar som anses riktiga och riktigare än andras.         
   När det gäller kunskaper, vad det nu kan vara, är det de etablerade 
vetenskapsmännen, och -kvinnorna, och deras sammanslutningar som 
avgör vad som är rätt. När det gäller tillämpningar av kunskaperna 
finns det etablerade institutioner som avgör hur man bäst bör tillämpa. 
Tillämpningarna kan vara praktiska / ekonomiska / teknologiska som 
sammanhänger med fysiska förhållanden eller estetiska / sociala / 
kulturella som sammanhänger med psykiska förhållanden.       
   De praktiska / ekonomiska tillämpningarna är underkastade natur-
krafterna, men frågan om i vilken omfattning naturkrafterna och de 
fysiska materialen ska utnyttjas bestäms inte av naturkrafterna utan av 
människorna. Någon etablerad institution som helt avgör omfattningen 
av de ekonomiska tillämpningarna finns inte. Allt som inte är förbjudet 
är tillåtet. De praktiska tillämpningarna avgörs av var och en, kan man 
säga, även om förbuden är många och oräkneliga. Beslut om praktiska 
tillämpningar är decentraliserade till organisationer och enskilda indi-
vider.      
   När det gäller kulturella tillämpningar finns vissa övergripande in-
stitutioner som i viss mån utformar tillämpningarna. Till dessa kan 
räknas skolverket som i viss mån utformar föreskrifter om utbild-
ningen i grundskolan.       



   Boverket utformar i viss mån föreskrifter om de fysiska miljöerna, 
både vissa teknologiska föreskrifter betingade av säkerhet och hygien 
och föreskrifter om estetiska / symbolmässiga / trevnadsmässiga och 
socialt styrande förhållanden.       
   Socialstyrelsen utformar föreskrifter som ställer krav med utgångs-
punkt från individernas kroppsliga förhållanden och utformar före-
skrifter som i viss utsträckning ställer krav på individernas fysiska och 
sociala miljöer.        
   För tidningarna finns inget övergripande organ därför att man anser 
att inga restriktioner ska läggas på "det fria ordet". Några restriktioner 
finns dock. De ledande åsikterna om tidningsinnehåll utformas decen-
traliserat av tidningsredaktioner o d. Journalisthögskolor har åsikter.        
   I fråga om forskning kan statens Vetenskapsråd och Forskningsråd 
anses vara ledande ifråga om att bestämma vilken forskning som är 
mest angelägen.       
   Statsmakterna, dvs riksdagen och regeringen påverkar de statliga in-
stitutionerna genom lagar och förordningar, men de praktiska tillämp-
ningarna styrs i vardagen av institutionerna. I Sverige finns hundratals 
myndigheter som på olika områden bestämmer vad som är de bästa 
uppfattningrna och det finns professorer med tillhörande vetenskapliga 
institutioner som var för sig i sina fack står för det bästa vetandet.         
   Om man lägger ihop uppfattningarna hos dem som i myndigheter 
och i institutioner och organisationer bestämmer om vilka uppfatt-
ningar som är de bästa, får man de etablerade, härskande uppfatt-
ningarna. Om dem kan man säga att de är härskande vid en viss tid-
punkt men att de sammantaget sannolikt inte är härskande efter ett år 
och ännu mindre efter tio eller hundra år.       
   De härskande uppfattningarna formuleras på olika nivåer i de eta-
blerade institutionerna. Så formulerar t ex skolverket, boverket och 
socialstyrelsen på svensk central riksnivå vissa grundläggande åsikter 
som sedan kompletteras och detaljeras på lokala nivåer, länsvis, kom-
munvis eller kommundelsvis etc.       
   Till de centrala organens uppgifter kan anses höra att formulera 
uppfattningar och krav så att önskade jämlikhetsförhållanden uppnås.   

Människor i samspel. Inre verkligheter och verksamheter 
kommer till uttryck i yttre verksamheter.       

   När olika människor har olika minnesförråd, värderingar etc men 
ställs inför uppgiften att handla gemensamt måste de enas om några 
gemensamma minnesbilder, uppfattningar, värderingar, visioner etc. 
De måste ur de många inre föreställningsvärldarna hos de många olika 
människorna i gemensamma yttre processer i den yttre verkligheten 
välja ut de uppfattningar och värderingar etc som man gemensamt kan 
komma överens om är de för stunden bästa.       
   Här har förut nämnts hur vissa övergripande etablerade institutioner 
och organisationer bestämmer i fråga om vilka uppfattningar som ska 
härska. Dessa institutioner kan grupperas i en följd som svarar mot den 
rad av moment man kan urskilja i människornas inre psykiska proces-
ser. Det finns institutioner och grupper av personer som är inriktade på 
att lagra minnen, plocka fram minnen, värdera och välja ut det som är 
viktigt, sätta in fantasiföreställningar i större och mindre sammanhang, 
utföra observationer, tillämpa pratiskt, tillämpa kulturellt och sådana 
som är inriktade på att beskriva och beskriver inre fantasivärldar eller 
beskriver sådant som hänt i det förgångna i den yttre verkligheten.         
   Människornas förmåga att bilda tal- och skriftspråk har gjort att det 
utvecklats stora gemensamma system av yttre verksamheter som bara 
går ut på att observera och beskriva eller komma överens om inre 
verkligheter som egentligen bara föregår praktiska yttre tillämpningar.        
  I de stora system av yttre verksamheter som bildas av vad man kan 
kalla filosofiska, religiösa och politiska verksamheter avhandlas inre 
föreställningar. I filosofin behandlas människornas inre föreställningar 
och processer i allmänhet, i de religiösa verksamheterna har man byggt 
upp yttre verksamheter kring vissa inre föreställningar och i de 
politiska verksamheterna försöker man komma överens om vad som är 
viktigt.       
   Naturforskningsverksamheter är av likartad karaktär. De är verk-
samheter som går ut på att observera och beskriva, men genom tekno-
logins utveckling sker observerandet med hjälp av instrument så att 



observerandet också blivit en fråga om yttre handlingar i en yttre verk-
lighet. I moderna atomforskningsanläggningar t ex kan observa-
tionsinstrumenten vara kilometerlånga och mycken personal kan åtgå 
bara för manövrering av instrumenten.       
   Teknologisk forskning som går ut på att utröna hur man kan leda och 
utnytttja naturkrafterna till praktisk och ekonomisk nytta kan på 
likartat sätt få inslag av mycket praktiskt hantverk vid prov av olika 
slag fastän det första syftet bara är att observera utnyttjningsmöj-
ligheterna.       
   Naturforskning och teknologisk forskning går ut på att genom 
beskrivning av den yttre verkligheten förbättra de inre bilderna av 
naturkrafternas arbetssätt och de inre bilderna av möjligheterna att ut-
nyttja dessa krafter. Det verkliga utnyttjandet av naturkrafterna kom-
mer sedan i praktiska verksamheter som gäller tillverkning, transpor-
ter etc.       
   De yttre verksamheterna gäller sammanfattningsvis praktiska / eko-
nomiska verksamheter och informativa uttrycksversamheter som avser 
att påverka psyken med eller utan några tydligt uttalade syften med 
denna påverkan och gäller då bl a verksamheter som går ut på att 
beskriva observationer och överenskommelser. De inre tankarna blir 
yttre handlingar när de skrivs ned och de inre värderingarna blir yttre 
handlingar när värderingarna på något sätt uppenbaras för andra, t ex 
vid politiska överenskommelser och beslut.       
   Filosoferna har ett slags tillverkningsarbete som går ut på att 
tillverka beskrivningar av tankar och andra psykiska processer. De 
förtroendevalda politikerna har ett slags tillverkningsarbete som går ut 
på att tillverka beslut om styrningar grundade på deras uppfattningar 
om vad som är viktigt.      
    Tankar och andra psykiska processer i de inre verkligheterna blir till 
yttre verksamheter när tankarna etc genom symboler överförs till den 
yttre verkligheten, för vidare befordran till andra människors inre 
verkligheter. I moderna specialiserade samhällen sker överföringarna 
ofta i institutionaliserade former då bl a stora byråkratier med mängder 
av kontorspersonal egentligen bara sysslar med att bearbeta och över-
föra tankar med hjälp av symboler.   

Viljor, framtidsvisioner, problem, makt och planeringar.       

   Man kan inte meningsfullt uttrycka några viljor om man inte har 
några visioner om vart de ska leda i framtiden. En förutsättning för att 
det ska vara mening med viljor är att det finns framtidsvisioner. En 
förutsättning för att det ska vara mening med gemensamma viljor är att 
det finns gemensamma framtidsvisioner.        
   Det är ingen mening med att värdera viljorna, vad man bör värdera 
är visionerna som föregår viljorna och de troliga konsekvenserna och 
effekterna av viljorna. Om man räknar rätt kommer effekterna att 
stämma med visionerna.       
   I Sverige finns nu inte tillräckligt med gemensamma tydliga fram-
tidsförslag som kan ligga till grund för meningsfulla gemensamma 
viljor. Det behövs sanmanhängande och konsekventa framtidsförslag 
om individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och om fysiska 
och sociala miljöer i Sverige och utomlands, och det behövs stora 
arbetsinsatser för det, men arbeten med att skapa förslag är inte 
allmänt erkända som viktiga och som något som kräver arbete.       
   Det har sagts att politik är att vilja, men i politiken har man inte bara 
att pocka på att få sin vilja igenom. Politik är också i hög grad en fråga 
om att välja, välja mellan olika framtida möjligheter. Ska man kunna 
välja måste man ha förslag att välja mellan.       
   Utvecklingsprocesser eller förändrings- och fördelningsprocesser 
skapar individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska 
och sociala miljöer vare sig man vill det eller inte. Om föränd-
ringsprocesserna får fortgå aningslöst och omedvetet är det risk att 
framtiden blir outhärdlig.       
   Förändrings- och fördelningsprocesserna styrs väsentligen genom 
marknadsprocesser och politiska / demokratiska processer. Miljöerna 
kan inte medvetet styras genom marknadsprocesserna, för dem behövs 
de politiska processerna.        
   Behovet av att styra miljöförändringarna är stort men möjligheterna 
att styra begränsas av ineffektiviteter i privata och offentliga byråkra-
tier som behövs för att göra och samorda framtidsförslag och för att 
genomföra överenskomna förslag i den yttre verkligheten. I Sverige 



behövs mer av politiska styrningar, men de förekommande byråkra-
tierna tycks ha svårt att klara av att väl sköta de styrningar som redan 
förekommer . Hur ska de då klara av mera styrningar ?       
   Svaret är att man måste öka effektiviteten i informationsprocesserna 
och framför allt få bort maktmissbruk och felaktiga informations-
överföringar som bl a beror av att yrkesroller blandas ihop med privata 
roller. Man måste ställa större krav om att människor i sina yrkesroller 
gör det de bör göra.       
   Ett sätt att få bort överföringsfel i de demokratiska informations-
flödena är att ta bort mellanled som innebär risker för fel och makt-
missbruk och så direkt som möjligt till allmänheten föra ut information 
från dem som har något väsentligt att framföra.        
   De förtroendevalda politikerna bör lära sig att arbeta mer veten-
skapligt och lära sig att bättre anpassa sina metoder efter nya krav som 
kommer vartefter. Politikerna behöver bättre hjälp att klara sina roller.        
   Problem finns det alltid gott om. Vad som är intressant är att finna de 
stora väsentliga problemen och de växlar i viss mån från tid till annan. 
För att kunna avgöra vad som är stora och små problem måste man ha 
igång kontinuerliga planeringar. Med hjälp av planeringar kan man 
upptäcka problem och konflikter i tid medan det ännu är möjligt att 
göra något åt dem. Planeringar syftar till att ge svar på frågor om vad 
man bör vilja.       
   Politiker vill gärna ersätta planeringar med makt, men det är inte bra. 
För att få klart vad man bör vilja måste man veta problemen. I väl 
utförda planeringar ingår att reda ut vilka problemen är och vilka de 
troligen kommer att bli och i planeringarnas framtidsförslag måste 
redovisas inte bara det oproblematiska och vackra utan också kon-
flikterna och de dystra sidorna.       
   Det finns i princip två olika sätt att angripa framtidsproblemen och i 
väl utförda planeringar bör de två angreppssätten användas i kom-
bination och växelvis:   
* man utgår från nutiden och undersöker konsekvenserna i framtiden 
av förekommande och eventuellt ändrade styrningar,    
* man utgår från förslag om framtida tillstånd och undersöker vilka 
styrningar som nu behövs för att nå de föreslagna framtida tillstånden.   

Inre och yttre verkligheter och verksamheter hos personer och 
organisationer.    

   Man bör skilja mellan individernas åsikter i enskilda fall, den stora 
allmänhetens åsikter, dvs något slags genomsnitt, och etablissemangets 
åsikter, dvs åsiktsledande personers och organisationers och institu-
tioners åsikter. Strängt taget kan inte organisationer och institutioner 
ha åsikter, bara personer. Institutionernas åsikter är åsikterna hos dem 
som har makten i institutionerna.       
  Institutioner och organisationer, både offentliga och privata av många 
olika slag har ofta som en viktig uppgift att uttrycka åsikter, men 
enskilda individer behöver inte uttrycka några åsikter om det inte ingår 
i yrket att göra det.       
   De inre verkligheterna hos de enskilda individerna är på det hela 
taget okända för andra än de olika individerna själva. Det är dessa på 
det hela taget okända inre verkligheterna som i en välfungerande 
demokrati avgör utvecklingen.       
   De inre verkligheterna och de inre verksamheterna, de inre psykiska 
processerna, studeras av filosofer och psykologer o d så gott det går 
och av opinionsforskare od.       
   De inre verkligheterna är speglar av de yttre verkligheterna. Verk-
samheterna i de yttre verkligheterna finns som minnesföreställningar i 
de inre verkligheterna efter det de yttre verksamheterna pågått och 
finns också som föreställningar i de inre verkligheterna innan de yttre 
verksamheterna satts igång.   
Man får alltså flera uppsättningar:
*  Individernas inre verkligheter och verksamheter.
* Filosofers och andras studier och beskrivningar av de inre verklig- 
heterna och verksamheterna.
* De yttre verkligheterna och verksamheterna som svarar mot de inre.
* Vetenskapsmäns och andras studier och beskrivningar av de yttre 
verkligheterna.
* De etablerade, härskande uppfattningarna om de inre och yttre 
verkligheterna och verksamheterna och förhållandet mellan dem samt    
diskussioner av dessa uppfattningar.                  



Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem.       

   Informationsflödena går från sändare till mottagare och ofta via 
förmedlare av olika slag. Alla förmedlare kan tänkas förvränga infor-
mationer medvetet eller omedvetet. I praktiken förekommer långa 
rader av förmedlare i många steg och informationen från sändaren till 
mottagaren kan på vägen förändras till oigenkännlighet. Hönan kan bli 
en fjäder och tvärtom.        
   Det är viktigt att de som i yrket har till uppgift att förmedla och 
sortera information gör det på ett riktigt sätt och noga skiljer mellan 
sina olika roller.       
   Effektiviteten i informationsöverföringarna är en fråga om hur sän-
darens avsikter överförs till mottagarens handlingar.       
   En tendens tycks vara att kvantiteten på onödig information ökar på 
bekostnad av information med kvalitet. Det finns mycket onödig infor-
mation med sådant som är lättbedömt och oproblematiskt medan så-
dant som är svårbedömt och problematiskt - och viktigt - blir liggande.       
   Sändare, förmedlare och mottagare kan ha brister i många avse-
enden. Ineffektivitet i informationsöverföringarna kan bero på mycket:    
* Individen vill inte ha effektivitet och vill inte avslöja sitt inre. Indi-
viden kanske vill ljuga och vill kanske inte berätta så mycket att 
lögnerna avslöjas. Individen kanske inte vill höra sanningar, vill 
kanske bygga en sinnesfrid på osanningar och avskärmar alla san-
ningar som stör sinnesfriden.   
* Informationsförmedlare är ofta makthavare. Förmedlare och makt-
havare vill kanske inte ha effektivitet därför att deras makt då minskar, 
därför att deras eventuella felaktiga informationsöverföringar och 
makttmissbruk avslöjas eller därför att deras möjligheter till felaktiga 
informationsöverföringar och maktmissbruk till egen och närståendes 
vinning minskar.   
*  Individen har ej förmåga att uttrycka sig, har ej förmåga att mottaga 

information, har låg nivå ifråga om kunskaper, visioner, känslor, 
uppfattningar om sammanhang och har låg nivå på logik och moral.   

* Individen har inte något att uttrycka.   

De inre verkligheterna kommer fram i 
opinionsundersökningarna.

DN 6 mars 2010:
“Rekordstarkt stöd för Miljöpartiet”

“Miljöpartiet ökar med tre procentenheter till  partiets högsta nivå 
hittills i en Demoskopmätning. Samtidigt får det rödgröna blocket 
egen majoritet.”

“– Vi känner medvind, säger Maria Wetterstrand till Expressen. MP 
får 10,6 procent av väljarstödet och partiets uppgång medför att det 
rödgröna blocket drygar ut sitt opinionsförsprång, trots att både 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna backar i mätningen. Om under-
sökningens resultat skulle stå sig i ett riksdagsval får de tre partierna 
egen majoritet: 50,1 procent mot 44,5 procent för de fyra allianspar-
tierna. S backar med 0,8 procentenheter till 34,4 procent och V förlorar 
1,1 procentenheter och landar på 5,1 procent.

I regeringsalliansen minskar Moderaterna mest, med 2,6 procenten-
heter till 27,3 procent. Centern förlorar 0,4 procentenheter till 4,7 pro-
cent. Folkpartiet går upp med 0,8 procentenheter och hamnar på 7,2 
procent. KD:s uppgång är 0,5 procentenheter och partiet får 5,3 pro-
cent. – Det är mycket glädjande att se siffror som går åt rätt håll, säger 
KD-ledaren Göran Hägglund till tidningen.

Sverigedemokraterna ökar också 0,5 procentenheter och hamnar på 4,3 
procent.
Demoskops undersökning som publiceras i Expressen omfattar 1 011 
intervjuer som gjorts den 24 februari—3 mars. Tidningen anger inte 
vilka av förändringarna som är statistiskt säkra.
TT “

http://www.dn.se/tema/vansterpartiet
http://www.dn.se/tema/vansterpartiet
http://www.dn.se/tema/socialdemokraterna
http://www.dn.se/tema/socialdemokraterna
http://www.dn.se/tema/folkpartiet
http://www.dn.se/tema/folkpartiet


2 Religiösa verksamheter o d.

Innehåll och länkar till hemsidan:
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.

Remissversion av ny kursplan i religionskunskap i 
grundskolan.
Syfte
    Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. 
Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och för-
klara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. I 
dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskap om religio-
ner och livsåskådningar en viktig förutsättning för ömsesidig förståelse 
mellan människor.
    Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om religioner och livsåskådningar ur ett lokalt 
och globalt perspektiv. Vidare ska undervisningen bidra till att elever-
na blir uppmärksamma på hur människor inom en och samma religiösa 
tradition lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Under-
visningen ska allsidigt belysa religioners roll i samhället, i konfl ikter 
och strävan efter fred, i social sammanhållning och segregation.
    Vidare syftar undervisningen till att stimulera eleverna att reflektera 
över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. 
Undervisningen ska på så sätt skapa förutsättningar för eleverna att 
utveckla en personlig livshållning och en förståelse för andra männi-
skors sätt att tänka och leva.
    Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att vidga 
sina referensramar för att kunna tolka kulturella uttryck med anknyt-
ning till religiösa traditioner. Vidare ska undervisningen stimulera 
eleverna att undersöka hur människor förhåller sig till tro och vetande, 
med utgångspunkt i religioner och livsåskådningar. Undervisningen 
ska också ge eleverna möjligheter att utveckla sitt kritiska tänkande på 
religionskunskapens område.
    Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunska-
per om hur kön, sexualitet och relationer diskuteras och behandlas i 
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religioner och livsåskådningar. Genom undervisningen ska eleverna 
också ges förutsättningar att utveckla redskap för att analysera och ta 
ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra 
till att eleverna utvecklar en förståelse för hur värderingar hänger 
samman med religioner och livsåskådningar. Därigenom ska undervis-
ningen bidra till att eleverna utvecklar en beredskap att handla an-
svarsfullt i förhållande till sig själva och andra.
    Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att
- analysera religioner och livsåskådningar samt varierande tolkningar 
och bruk inom dessa,
- analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och 
skeenden i samhället,
- reflektera kring livsfrågor samt sin egen och andras identitet,
- resonera och argumentera kring moraliska problem och värderingar 
utifrån etiska begrepp och modeller, samt
- söka information om religioner och livsåskådningar, och värdera 
källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska
behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 1–3
Att leva tillsammans
- Skildringar av livet förr och nu, till exempel av familj och skola, i 
barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen och berättelser berättade av 
människor som lever nu.
- Att fl ytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för 
orsaker och få för konsekvenser.
- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt 
och orätt, kamratskap, kön och relationer.

- Normer och regler, till exempel i skola, sport och trafik.

Att leva i närområdet
- Närområdets naturgivna förutsättningar, till exempel mark, vatten 
och klimat. Hur dessa påverkar befolkningen och bebyggelsen.
- Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardag-
liga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor 
under olika perioder i jämförelse med i dag.
- Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
- Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, polis och skola.
- Yrken och verksamheter i närområdet.
- Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer 
och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Att leva i världen
- Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. 
Namn och lägen på världsdelarna, samt länder och platser som är 
betydelsefulla för eleven.
- Högtider, symboler och berättelser inom några världsreligioner, till 
exempel från kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
- Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, 
energi och matvaror. Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter. Alla människors lika värde. Demokratiska arbetssätt i 
skolan.
- Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka, värdera och bearbeta olika källor: intervjuer, 
observationer och mätningar.
- Kartor och mentala kartor. Storleksrelationer och väderstreck samt 
rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.



- Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala 
innehåll

I årskurserna 4–6
Religioner och livsåskådningar
- Ritualer, religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och 
rum i kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
- Centrala tankegångar och berättelser som utgör utgångspunkter för 
ritualer, levnadsregler och heliga platser i världsreligionerna.
- Berättelser från fornskandinavisk och samisk religion.
Religion och samhälle
- Kristendomens ställning i skolan och i det svenska samhället förr och 
nu. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Identitet och livsfrågor
- Livsfrågor i populärkulturen, till exempel i litteratur, musik och 
digitala medier.
- Livsfrågor i religioner och livsåskådningar.
- Vad religioner kan betyda för människors identitet.
Etik
- Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och 
solidaritet.
- Vardagliga moraliska frågor som kan kopplas till, kön och sexualitet 
samt utanförskap och kränkning.
- Frågor om vad ett gott liv kan vara, och vad det kan innebära att göra 
gott.

I årskurserna 7–9
Religioner och livsåskådningar
- Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna kristendom, 
islam, judendom, hinduism och buddhism. Hur tolkningar och bruk

 varierar inom religionerna.
- Huvuddrag i världsreligionernas historia.
- Nyandlighet och privatreligiositet.
- Livsåskådningar och livshållningar i Sverige, till exempel humanism, 
veganism, och feminism.
Religion och samhälle
- Religioners roller i aktuella politiska skeenden som präglas av till 
exempel konfl ikter och fredsinitiativ samt maktutövning och frihets-
strävanden.
- Konflikter och samförstånd i sekulära och pluralistiska samhällen 
kring frågor om religionsfrihet, yttrandefrihet, världsbild, sexualitet 
och jämställdhet.
Identitet och livsfrågor
- Livsfrågor i populärkulturen, till exempel i litteratur, musik och 
digitala medier.
- Människors identiteter. Hur religioner och livsåskådningar kan forma 
vår bild av oss själva och andra.
- Övergångsriters funktion för formande av identiteter och gemen-
skaper i religiösa och sekulära sammanhang.
Etik
- Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån 
etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
- Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat 
till dygdetiska resonemang.
- Etik och människosyn i religioner och livsåskådningar.
- Etiska begrepp som kan kopplas till hållbar utveckling respektive 
mänskliga rättigheter, till exempel frihet, ansvar och solidaritet.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Religionskunskap (92 kB)

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Religionskunskap.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Religionskunskap.pdf


3 Politikvetenskaper.
Politiska verksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
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.
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om statistiska standarder.
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Statistiska standarder  

Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för 
den officiella statistiken och för annan statlig statistik. I den egen-
skapen har SCB ansvar för samordning av den statliga statistiken och 
för samordning mellan statlig och annan statistik. Samordningen avser 
att åstadkomma jämförbarhet och konsistens mellan statistiska ma-
terial och över tiden samt en rationell insamling, bearbetning, redovis-
ning och användning av statistisk information. Standarder för klassi-
fikationer och indelningar, begrepp och definitioner är grundl-äggande 
instrument för sådan statistiksamordning. Statistiska standarder fast-
ställs av SCB efter utredning och remissbehandling av förslag. På 
många områden finns av EU, FN eller andra internationella organ utar-
betade standarder till vilka motsvarande svenska standarder anknytes 
direkt eller genom en till svenska förhållanden anpassad standard 
kopplad till den internationella förlagan.

Standarder och andra instrument för samordning av svensk statistik-
produktion publiceras som regel i Meddelanden i samordningsfrågor 
(MIS). Serien utges av SCB.

I föreliggande upplaga av Statistisk årsbok har hänvisningar gjorts till 
följande standarder:
a. SNI: Standard för svensk näringsgrensindelning
b. SPIN: Standard för svensk produktindelning efter näringsgren
c. SITC Rev. 3 och 4: Standard International Trade Classi-fication, 
Revision 3 and 4.
d. HS/KN: Harmonized System (Harmonized Commodity Description 
and Coding System) samt från denna utbyggd varuförteckning, 
Kombinerade nomenklaturen
e. SSYK: Standard för svensk yrkesklassificering, 1996.

Nedan ges en kort redogörelse för respektive standard.

a. Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI
SNI är avsedd för klassificering av produktionsenheter till närings-
grenar/branscher. Produktionsenheter är dels arbetsställen, vilka är 
lokalt och funktionellt avgränsade enheter, dels företag, organisationer, 
myndigheter o. dyl. Vid jämförelse mellan olika redovisningar bör 
observeras att en statistikgren i sin tillämpning av standarden kan välja 
såväl indelningsnivå i standarden som typ av produktionsenhet.

SNI 2007, Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, infördes 1 
januari 2008. SNI 2007 har som bas EU:s näringsgrensstandard NACE 
(Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les 
CommunautésEuropéennes) i dess reviderade version, NACERev.2, 
som fastställdes i december 2006. Revisionen av NACE har varit sam-
ordnad med en samtidig revision av FN:s ISIC (International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities). Den senaste 
versionen av ISIC benämns ISIC Rev.4.

SNI 2007 är en hierarkisk indelning med fem nivåer. Integreringen 
med NACE innebär att de fyra första nivåerna i SNI 2007 är identiska 
med NACE Rev.2 vad gäller innehåll, benämningar och koder. Därtill 
har SNI 2007 en femte nivå, som är en svensk tilläggsnivå.

Revisionen av bl.a. SNI 2007 och NACE Rev. 2 har strävat efter att 
balansera:
a. kontinuitet med föregående versioner
b. relevans till den globala ekonomin
c. ökad jämförbarhet till andra klassifikationer
Strävan att bättre återspegla dagens ekonomi har därför medfört att 
antalet klasser inom tjänstesektorn har ökat,



SNI 2007 ersätter den tidigare standarden kallad SNI 2002 som var 
resultatet av en mindre revision av SNI 92. Gällande standard före SNI 
92 benämndes SNI 69.

SNI 2007 har publicerats i MIS 2007:2 vilket innehåller struktur med 
koder och benämningar, innehållsbeskrivningar av detaljgrupperna på 
femsiffernivå samt nycklar mellan SNI 2007 och SNI 2002. SNI 2002 
och SNI 92 finns publicerade i MIS 2003:2 respektive MIS1992:6.

Övergången från SNI 2002 till SNI 2007 sker successivt för olika 
statistikgrenar. I de tabeller som publiceras i Statistisk årsbok finns 
därför SNI-uppgifter avseende SNI 2002 eller SNI 2007.

b. SPIN: Standard för svensk produktindelning efter
näringsgren
SPIN är en heltäckande produktindelning som omfattar både varor och 
tjänster. Produkterna är grupperade efter ursprung i produktionen 
såsom denna avgränsas i SNI

2007. SPIN 2007 ersätter den tidigare använda produktindelningen 
SPIN 2002. Dessförinnan fanns en inofficiell standard kallad Prod-
SNI. En liknande produktindelning, men begränsad till att endast om-
fatta transportabla varor, utarbeta-des redan i anknytning till SNI 69. 
Den gick under namnet ”Varu-SNI”. Den uppfattades då som en del av 
SNI och inte som en fristående standard. SPIN grundar sig på EU:s 
produktindelning, Classification of Products by Activity, CPA, och är 
utom på detaljnivå identisk med denna. Den senaste versionen av CPA 
heter CPA 2008 och är knuten till NACE Rev.2. Tidigare versioner av 
CPA utkom 1994, 1996 och 2003.

SPIN 2007 fastställdes år 2008 och togs i bruk retroaktivt fr.o.m. 2008. 
SPIN 2008 har publicerats i MIS 2009:1 vilket innehåller strukturen 
med SPIN:s uppbyggnad, innehållsbeskrivningar och nyckel till CPA 
på lägsta nivå.

c. FN:s varugruppering för utrikeshandelsstatistik, SITC
I sin ursprungliga form antogs SITC (Standard International Trade 
Classification) av FN:s statistiska kommission år 1950. SITC har revi-
derats fyra gånger. Nu gällande version, SITC Rev. 4, fastställdes 2006 
och används i den svenska statistiken fr.o.m. statistiken för 2007. 
Föregående version, SITC Rev. 3, användes i den svenska statistiken 
under åren 1988 t.o.m. 2006.

SITC Rev. 4 är liksom sina föregångare en varuklassificering avsedd 
för ekonomisk-statistiska rapporter, i första hand utrikeshandels-
statistiken. Standarden är hierarkiskt uppbyggd från 1-siffrig ned till 5-
siffrig detaljeringsnivå. Ändringarna i SITC Rev. 4 jämfört med 
föregångaren SITC, Rev. 3 är på högre nivåer mycket små. På 1-, 2- 
och 3-siffernivåerna har varugrupperna oförändrade översiktliga 
varubenämningar och varukoder (en varukod, 599, har dock 
tillkommit). Trots detta har för ett femtiotal 3-siffergrupper (av flera 
hundra) enstaka varor tillkommit från eller flyttats till annan 3-
siffergrupp vilket i någon mån kan påverka jämförelser mellan 
perioder t.o.m. 2006 och perioder fr.o.m. 2007 för berörda 3-
siffergrupper och de 2-siffergrupper dessa ingår i. Ändringarna på 4- 
och 5-siffernivå är däremot mer omfattande. Den mest detaljerade 
indelningsnivån i SITC Rev. 4 omfattar ca 3 000 varuposter. På 3-
siffernivån finns 262 grupper, på 2-siffernivån 67 grupper och på 1- 
siffernivån 10 grupper. Genom samarbete mellan FN och 
Tullsamarbetsrådet i Bryssel har etablerats en entydig övergång på 
detaljerad varupostnivå från SITC till HS (se avsnitt d) och vice versa. 



Utifrån denna har Eurostat skapat en nyckel mellan KN (se avsnitt d) 
och SITC, som används för att bygga upp SITC-redovisningen i den 
svenska statistiken.

SITC Rev. 4 publicerades av FN år 2006 som ”Statistical Papers, 
Series M No. 34/Rev. 4”.

d. WCO:s varunomenklatur, HS, och EU:s utbyggnad av denna till 
KN
En internationell varunomenklatur används som grund för den svenska 
tulltaxan och den mest detaljerade varuförteckningen för utrikes-
handelsstatistiken. Denna varunomenklatur, kallad Harmonized Sy-
stem (HS; eg. Harmonized Commodity Description and Coding 
System), har, liksom sin föregångare, utarbetats inom WCO, World 
Customs Organization i Bryssel. Antalet varuposter på detaljerad nivå 
är ca 5 000. HS med tillhörande regler för varuklassificering föreligger 
i en konvention, till vilken Sverige har anslutit sig. Den senaste 
versionen av HS gäller i den svenska statistiken fr.o.m. år 2007.

Inom EU har en från HS utbyggd varuförteckning, Combined Nomen-
clature, CN (på svenska Kombinerade nomenklaturen, KN) utarbetats 
bl. a. för att belysa utrikeshandeln och handeln mellan medlems-
länderna. KN är hierarkiskt uppbyggd och innehåller på den finaste 
nivån 8-siffriga varukoder. KN utgår från de 6-siffriga HSkoderna till 
vilka lagts till 2 sifferpositioner. Fr.o.m. 1995 använder den svenska 
utrikeshandelsstatistiken varuindelningen enligt KN, som ersätter den 
tidigare tillämpade svenska utbyggnaden av HS. I regel sker vissa 
ändringar i KN vid varje årsskifte. Genom att en ny HS-version 
infördes i KN fr.o.m. år 2007 är ändringarna i KN mellan 2006 och 
2007 ovanligt omfattande. KN är på den mest detaljerade nivån 
indelad i drygt 9 500 varuposter (2009års version).

e. Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK
En ny svensk yrkesindelning, Standard för svensk yrkesklassi-ficering, 
SSYK 96, fastställdes våren 1996. Den är baserad på ILO:s klassifika-
tion ISCO-88 och dess EUversion, ISCO-88 (COM). SSYK 96 har 
införts successivt i statistiken sedan 1997. SSYK 96, med koder, be-
nämningar och beskrivningar samt kodningshjälpmedel har publicerats 
i MIS 1998:3 (nytryck 2001). Information finns även på SCB:s 
webbplats: www.scb.se/ssyk.

Några andra viktiga standarder är:

– SUN 2000, svensk utbildningsnomenklatur. Standard för klassifice-
ring av svensk utbildning (MIS 2000:1, www.scb.se/sun).
– Socioekonomisk indelning, SEI (MIS 1982:4, www.scb.se/sei).
– Svenska standarder för indelning av arbetskraftskostnader m.m. 
(SIAK) och arbetstidsbegrepp (SIAT) (MIS 1989: 4); finns också i 
engelsk version (MIS 1990: 4).
– Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990:3).
– Standard för svensk typklassificering av jordbruksföretag (MIS 
1991:6).
– Standarder för klassificering av institutionella enheter: Stan-dard för 
institutionell sektorindelning 2000, INSEKT 2000 samt Standard för 
indelning efter ägarkontroll, ÄGAR 2000 (MIS 2001:2).
– Familj, civilstånd och sammanboende. Terminologi och defini-tioner 
(MIS 1999:1).

Ytterligare information om klassifikationer som används i statisti-
ken
För information om och nedladdning av klassifikationer hänvisas till 
klassifikationssidan på SCB:s webbplats:
www.scb.se/Pages/List____259939.aspx 

http://www.scb.se/ssyk
http://www.scb.se/ssyk
http://www.scb.se/sun
http://www.scb.se/sun
http://www.scb.se/sei
http://www.scb.se/sei
http://www.scb.se/Pages/List____259939.aspx
http://www.scb.se/Pages/List____259939.aspx


Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Befolkning           
Sida    Tabell nr/område  i statistiska årsboken 2010

64   47 Befolkning

67  48 Befolkningstäthet – antal invånare per km2 år 2008

68  49 Flyttgröt – vanlig maträtt

70  50 Sveriges framtida befolkning

72  51 Försörjningsbördan

73  52 Ålderspyramider, femårs åldersklasser 1750 och 2008

73  53 Utvandrare och invandrare

74  54 Födda 1905–2008

74  55 Spädbarnsdödligheten per 1 000 levande födda

75  56 Folkmängd den 31 december efter kön

75  57 Antal tätorter samt folkmängd i tätorter
 och utanför tätort 2005, länsvis

76  58 Areal och folkmängd i tätorter den 31 december 2005, 
 länsvis

77  59 Folkmängd i de största tätorterna den 31 december

77  60 Areal utanför tätort och folkmängd utanför tätort den  31 
 december 2000och 2005, länsvis

78  61 Folkmängd i länen den 31 december enligt indelningen 
 den 1 januari året efterredovisat år

79  62 Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 
 2008 enligt indelningen den 1 januari 2009 samt 
 kommunernas rangordning efter folkmängd

84  63 Folkmängd i de största kommunerna den 31 december 
 enligt indelningen den 1 januari året efter redovisat år

85  64 Folkmängd i storstadsområdena den 31 december 
 enligt indelningenden 1 januari 2009

86  65 Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i 
 ettårsklasser den 31 december 2008

88  66 Beräknad folkmängd i tusental till och med år 2060

90  67 Antal hushåll i Sverige enligt olika beräkningsmetoder

91  68 Antal hushåll efter antal boende och antal barn den 1 
 november 1990 och den 31 december 2000 och 2007

92  69 Giftermål efter tidigare civilstånd och medelåldern vid 
 vigseln

93  70 Äktenskapsskillnader efter makarnas medianålder, 
 äktenskapets medianvaraktighet och barnantal

93  71 Antal personer som registrerat eller avregistrerat 
 partnerskap

94  72 Födda barn

94  73 Födelsetal och reproduktionstal

95  74 Perinatal dödlighet, dödfödda och spädbarnsdödlig-  
            het efter levnadstid, antal och andel per 1 000 levande 
 födda

95  75 Döda



96  76 Livslängdstabell för perioden 2004–2008

98  77 Återstående medellivslängd vid födelsen, länsvis

99  78 Folkmängdens förändringar

100  79 Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2008 
 enligt indelningen den 1 januari 2008

105  80 Befolkning efter födelseland

106  81 Utrikes födda och utländska medborgare den 31 
 december, länsvis

107  82 Utrikes födda och födda i Sverige med två 
 utrikesfödda föräldrar efterursprungsland och kön i hela riket 
 den 31 december 2008

108  83 Invandrare och utvandrare, länsvis

108  84 Invandrare och utvandrare efter utflyttnings-
 respektive inflyttningsland

110  85 Invandrare och utvandrare efter kön och ålder

111  86 Invandrare efter medborgarskapsland och grund för 
 bosättning

112  87 Asylsökande och personer som beviljats
 uppehållstillstånd efter medborgarskapsland

113  88 Utländska medborgare som erhållit svenskt 
 medborgarskap  

113  89 Namnärenden
Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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32 Statsvetenskap

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Demokrati         
Sida Tabell nr/område  i årsboken
567  591 Demokrati

569  592 Valdeltagandet i riksdagsvalen blandsamtliga väljare och 
 bland unga förstagångsväljare valåren 1970–2006, procent

569  593 Riksdagens sammansättning efter kön valåren 1929–2006 
 procent

570  594 Riksdagsvalet 2006, röstberättigade, röstande och mandat 
 efter partier och valkrets

571  595 Riksdagsvalet 2006, giltiga valsedlar efter partier och 
 valkrets, procentuell fördelning

572  596 Riksdagsvalet 2006, partival inom olika 
 befolkningsgrupper

573  597 Riksdagsval, ledamöter efter partier

573  598 Antal nominerade och valda kandidater 2006 efter 
 födelseland, kön och typ av val

574  599 Valda efter parti, kön och ålder i riksdagsvalet 2006, 
 procentfördelning inom parti och kön

574  600 Riksdagsvalen 2002 och 2006, partival och valdeltagande

575  601 Riksdagsvalen 2002 och 2006, jämförelse av 
 valdeltagandet inom olika grupper

576  602 Riksdagens arbete

577  603 Landstingsfullmäktigval 2006, röstberättigade,
 röstande och mandat efter partier och landsting

577  604 Landstingsfullmäktigval, röstberättigade, röstande och 
 mandat efter partier

578  605 Landstingsfullmäktigval 2006, giltiga valsedlar efter 
 partier och landsting, procentuell fördelning

579  606 Kommunfullmäktigval, röstberättigade, röstande och 
 giltiga valsedlar efter partier, procentuell fördelning

580  607 Folkomröstningar

581  608 Valet till Europaparlamentet 2009, röstberättigade, 
 röstande och giltiga valsedlar efter partier och län, procentuell
 fördelning

582  609 Valet till Europaparlamentet 2009, mandat efter 
 partigrupper och medlemsländer

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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33 Nationalekonomi, internationell ekonomi

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Nationalräkenskaper    
Sida Tabell nr/område  i årsboken
355  360 Bruttonationalprodukten, BNP,under 1900-talet fram 
 t.o.m. 2007

356  361 Bruttonationalprodukten, BNP, utvecklingen fr.o.m. 1951

357  362 Export och import av varor och tjänster, procent av BNP 
 1950–2007

357  363 Konsumtion och investeringar, procent av BNP 1950–
 2007

357  364 Bruttonationalprodukten, BNP, per capita 1950–2007, 
 1 000-tal kronor, fasta priser, referensår 2000

358  365 Bruttonationalprodukten, BNP, miljoner kronor

359  366 Bruttonationalprodukten efter näringsgren (SNI 2002) i 
 löpande priser, miljoner kronor

360  367 Bruttonationalprodukten efter näringsgren (SNI 2002) i 
 fasta priser, referensår 2000, miljoner kronor

362  368 Försörjningsbalans, miljoner kronor

363  369 Bruttonationalprodukt, BNP, och
 bruttonationalinkomst, BNI, miljoner kronor

364  370 Disponibel nationalinkomst i löpande priser, miljoner 
 kronor

365  371 Hushållens konsumtion på ändamål i löpande priser, mnkr

366  372 Hushållens konsumtion på ändamål i fasta priser, 
 referensår 2000, miljoner kronor

367  373 Fasta bruttoinvesteringar efter aktivitet respektive 
 kapitaltyp i löpande priser, miljoner kronor

368  374 Fasta bruttoinvesteringar efter aktivitet respektive 
 kapitaltyp i fasta priser, referensår 2000, miljoner kronor

369  375 Bruttoregionprodukt per län, löpande priser, miljoner 
 kronor

369  376 Bruttoregionprodukt per invånare, löpande priser, 1000 kr

370  377 Bruttoregionprodukt per sysselsatt, löpande priser,1000 kr

370  378 Utgifter för sociala förmåner per funktion i löpande 
 priser, miljoner kronor

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
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34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Rättsväsende                   
Sida Tabell nr/område  i årsboken
470  482 Rättsväsende

473  483 Återfall i brott
 
475  484 Brott mot enskilda personer

477  485 Utsatts för brott mot enskild person 2007, andel inom 
 respektive åldersgrupp i befolkningen

477  486 Personer som känt otrygghet vid utevistelse i sitt 
 bostadsområde sen kväll 2008, procent

477  487 Anmälda brott 1950–2008

478  488 Anmälda brott per 1 000 av medelfolkmängden i de fem 
län  som hade högst respektive lägst frekvens 2008

478  489 Uppklaringsprocent 1950–2008

478  490 Personer lagförda för brott totalt och efter huvudpåföljd 
 1975–2008

479  491 Utsatta för brott mot person 2007 i olika grupper, procent

480  492 Anmälda brott

481  493 Anmälda brott 2008, länsvis

481  494 Anhållanden, häktningsframställningar och häktade 
 personer

482  495 Anmälda brott, uppklaringsprocent efter brottstyp

483  496 Anmälda brott, personuppklaringsprocent efter brottstyp

484  497 Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid 
 brottet  och kön, 2008

485  498 Personer som lagförts för brott efter huvudbrott

486  499 Personer lagförda för brott efter huvudbrott och 
 huvudpåföljd 2008

487  500 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som 
 återfallit i brott inom 1 respektive 3 år, efter ålder

488  501 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som 
 återfallit i brott inom 3 år, efter kön och antal tidigare 
 lagföringar under 10-års-perioden före ingångslagföringen

489  502 Kriminalvårdsanstalter och häkten samt 
 intensivövervakning,  nyintagna

489  503 Kriminalvårdsanstalter, intensivövervakning och frivård, 
 genomsnittligt antal personer

490  504 Omhändertaganden av berusade personer

490  505 Frivård, nytillkomna övervakningsfall

491  506Mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

492  507 Tingsrätter, inkomna mål och ärenden

492  508 Tingsrätter, slutligt handlagda ärenden m.m.
.
493  509 Hovrätter, inkomna mål



493  510 Högsta domstolen, ansökningar om prövningstillstånd

493  511 Nådeansökningar

493  512 Rättshjälp, statens kostnader, miljoner kronor

493  513 Hyresnämnder och arrendenämnder, inkomna ärenden
494  514 Riksdagens ombudsmän, inkomna ärenden

494  515 Mål och ärenden vid vissa andra myndigheter

De brottsliga verksamheterna, kriminalvård och polis ingår i SW7955

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
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35 De demokratiskt valda församlingarnas 
verksamheter.
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Partiledardebatt i riksdagen 20 jan 2010.
Kammarens protokoll
Riksdagens protokoll 2009/10:59
Onsdagen den 20 januari Kl. 09:00 - 17:50

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):
    Herr talman! Sverige är ett bra land. Det är för många ett 
föregångsland, ett land att efterlikna, med frihet och utrymme för 
människor att växa som andra saknar. Vi är ett föregångsland med 
kraft att bistå andra – se bland annat på det som nu händer i Haiti. Vi 
är också redo att ta vår del av det globala ansvaret för finanskrisen, 
utvecklingsfrågorna och klimatet. 
    Den som söker svenska folkets förtroende i höstens val måste visa 
respekt för att vi har mycket att vara aktsamma om. Svenska folket 
ropar inte på revolution. Ett föregångsland som står still kommer dock 
att sluta vara ett föregångsland. Det är inte heller så att alla svenskar 
upplever att de bor i det bästa av länder. Viktiga framtidsutmaningar 
ligger framför Sverige. Det är Moderaternas och alliansens mening att 
utmana dessa viktiga samhällsproblem och att söka mandat för våra 
svar i höstens val. 
    Vi har tre viktiga utmaningar och en förutsättning. 
Det första är att vi måste få full sysselsättning. I ett land där det 
begreppet ibland har missbrukats vill jag påpeka att jag med det menar 
att man får jobb med bra lön efter egen arbetsförmåga. 
    Krisen och lågkonjunkturen har skapat högre arbetslöshet globalt, i 
Europa och i Sverige. Vi har satt in motmedel för att försöka dämpa 

uppgången i arbetslösheten. Vi har fört en politik för att rusta Sverige, 
för att jobben ska kunna komma tillbaka och för att vi inte ska få 
långvarig arbetslöshet. 
    Till valet måste vi också diskutera vilka steg vi vill ta för att jobben 
ska kunna bli fler under de kommande åren. Jag tror att drivkrafter är 
väldigt centrala för jobb, drivkrafter för en själv, för företag och för 
dem som ska anställa. 
    Det är historiskt, det vi har gjort: Vi har sänkt skatten för vanligt 
folk. Det är en hel månadslön mer att leva på som man har fått – den 
som jobbar på Ica, vaktmästaren på skolan, den som kör bussen, 
metallarbetarna. Vi sade: En tusenlapp mer i månaden! Det är 
väsentligt mer än det för dem som jobbar heltid. Vi har mött viljan till 
att det ska löna sig att arbeta. Jag tror att den drivkraften är viktig, och 
jag tror att vi måste ta fler steg under kommande mandatperiod. 
    Vi måste förstärka anställningsbarheten. Det är för mig den svenska 
modellen. Vi ska satsa på människorna, inte på industristöd. Vi ska se 
till att människor är anställningsbara via bra utbildningssystem: grund- 
och gymnasieskola, men också möjligheter att komplettera. Men det 
räcker inte med det. Man ska få visa upp vad man kan via praktik och 
lärlingssystem, via en arbetsförmedling som numera arbetar med att 
öppna dörrar in till företag snarare än att stänga dörrarna kring alla 
dessa åtgärder som förr mest fanns till för att dölja arbetslösheten. 
    Vi ska till det föra en politik som sänker trösklar och minnas att ska 
man få jobba efter egen arbetsförmåga är det många som har svårt att 
hävda sig i det moderna arbetslivet. Vi har skapat lättnader för den 
som anställer yngre, för den som anställer äldre, för den som anställer 
någon som har varit länge utanför arbetsmarknaden och för den som 
kommer till Sverige som asylsökande. Det är en hjälp på vägen att 
komma in på arbetsmarknaden. Vi har tagit viktiga steg. Jag tror att vi 
måste ta ytterligare steg för att sänka trösklarna under kommande 
mandatperiod. 



Vi måste bejaka entreprenörskap och företagande. Det är där jobben 
måste komma. Vi måste säkra finansieringen av de skattefinansierade 
välfärdsjobben: skolan, sjukvården, äldreomsorgen och förskolan. Det 
är en jobbpolitik som kan både säkerställa de jobb vi har och bygga 
vidare, så att vi kan få fler jobb under nästkommande mandatperiod. 
    Det andra handlar om välfärden. Vi ska få bättre kvalitet och bättre 
resultat i den svenska välfärden. Under den svåra krisen har vi fredat 
kärnan i den svenska välfärden: sjukvården, skolan, äldreomsorgen 
och förskolan. Vi har tillfört kvalitetssatsningar, men jag tror att mer 
måste komma under nästa mandatperiod. Det måste handla om all den 
vilja som medarbetarna har att förbättra verksamheterna och om 
möjligheter för dem att påverka. Det måste bli vår utgångspunkt. 
    Det är personalen i äldreomsorgen som skapar värdighet för äldre. 
Det är lärarna och personalen på skolan som gör att våra barn lär sig 
mer och blir bra omhändertagna. Det är personalen i förskolan som 
med pedagogisk lek väcker nyfikenheten och viljan att lära hos små 
barn. Det är sjuksköterskor, läkare och personalen på sjukhusen som 
räddar liv. 
    Det är denna strategi för att medarbetarna ska få större inflytande 
som ska föra oss vidare i stegen för att förstärka kvaliteten i den 
svenska välfärden. Medborgarna ska också få ett större inflytande, en 
möjlighet att påverka hur välfärden ska se ut med egna val och genom 
att få göra sin röst hörd. Medarbetare och medborgare tar tillsammans 
nästa steg i välfärdens Sverige. 
    Det tredje är att fortsätta att rusta vår motståndskraft mot våld och 
droger i det svenska samhället. Trots all den frihet som många av oss 
upplever begränsas mångas liv, inte minst yngres och kvinnors, av 
våld i det svenska samhället och av droganvändning som ger otrygghet 
och många gånger fara för det egna livet. Alla vet att det inte finns 
några enkla svar på hur man höjer motståndskraften mot våld. Det 
handlar om starka familjer, bra utbildning och välfungerande psykiatri, 

men också om ett rättsväsen som reagerar på brott och som utreder 
vem som har gjort vad. 
    Vi vet en sak: Straffrihet fungerar inte i något samhälle. 
Upplevelsen är att den vanligaste reaktionen på brott som sker i 
Sverige är att det nästan inte sker någonting eller alldeles för lite. Vi 
har rustat rättsväsendet för att det ska vara mer närvarande. Vi har tagit 
viktiga steg, men vi behöver ta ytterligare steg under nästa 
mandatperiod för att rusta vår motståndskraft mot våld och brott. 
Det är de tre viktigaste samhällsutmaningar som jag ser för Sverige de 
kommande åren. 
    Så till förutsättningen! Ingenting är möjligt om man inte har respekt 
för de offentliga finanserna. Vår ambition är att under nästa 
mandatperiod föra åter Sverige till 1 procents överskott i de offentliga 
finanserna, ett överskott som återspeglar att Sverige har växande 
kostnader i framtiden med en åldrande befolkning och 
välfärdsutmaningar. Vi kan inte ta springnotan nu och skicka notan på 
framtiden. Vi måste rusta Sverige för den förändring som är på väg.     
    Det vi gör måste gå hand i hand med ordning och reda i offentliga 
finanser. Då kan man inte lova allt till alla. Allt kan inte antydas och 
slarvigt förberedas för att sedan följas av utgiftsexplosioner i 
okontrollerad samhällsförändring. Moderaterna kommer att vara 
garanten för ordning och reda i de offentliga finanserna under 
kommande mandatperiod. Det vet svenska folket. Det är en uppgift vi 
tar på mycket stort allvar. 
     Så ser vägvalet ut inför 2010. Två regeringsalternativ ska formeras. 
En regeringserfaren allians kommer under valåret att förbereda 
ytterligare steg för nästkommande mandatperiod, för jobben, för 
välfärdens utveckling och för att trycka tillbaka de negativa effekterna 
av våld och brott i det svenska samhället. 
    Vi har visat förmåga att förbereda oss inför val och att föra Sverige 
genom svåra utmaningar och svår kris. Vi tänker göra likadant inför 



valet 2010. Mot oss står ett vänsterexperiment av ett slag som Sverige 
aldrig har sett utöva regeringsmakt tillsammans. De senaste dagarna 
skvallrar om att deras metod är gå fram med fusköverenskommelser 
som inte är färdiga. Det är skisser som skickar bärande delar till 
utredningar som tar åratal innan de kommer på plats. 
    Det tror jag inte är vad svenska folket längtar efter. Det är tydlig 
regeringsmakt byggd på erfarenhet och väl förberedda förslag. I valet 
2010 står en regeringserfaren allians mot ett vänsterexperiment baserat 
på fusköverenskommelser. Jobb står mot bidrag. Vi är redo att fortsätta 
att förvalta mandat för Sverige in i framtiden.  (Applåder) 

Anf. 2 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Den som leder en regering, Fredrik Reinfeldt, borde 
vara aktsam med just det som har gjort Sverige starkt. Det är ni som 
tar springnotan. Det är ni som lånar till skattesänkningar. Det är ni som 
riskerar just de delar av det svenska moderna starka välfärdssamhället 
som har kunnat vara en stark garant just för enskilda människors 
frihet, jobb och välfärd. 
    Det är du som står här och berättar om vad du vill göra nästa 
mandatperiod men inte med ett ord berör vilket ansvar du är beredd att 
ta för effekterna av den politik som regeringen har bedrivit i snart fyra 
år. Budgetöverskott har blivit underskott. Skattesänkningar har betalats 
med lånade pengar. 
    Arbetet med att bygga tillbaka anständigheten i både jobbpolitiken 
och sjukförsäkringen beskrivs som ekonomiskt oansvarigt. En 
anständig sjukförsäkring och en stark arbetslinje är ekonomiskt ansvar. 
Att låna till skattesänkningar är oansvarigt. 
    Du säger fusköverenskommelser om renhållningsarbetet med att få 
tillbaka en anständig sjukförsäkring. Du vann valet på att det skulle 
blir fler i jobb och färre i utanförskap. Det blev tvärtom. 

Vissa, Fredrik Reinfeldt, skulle kanske kalla det för fusk. Det gör inte 
jag. Det är högerpolitik. Mot det står ett rödgrönt regeringsalternativ 
som inte vill se ökade klyftor som en del i en ekonomisk politik utan 
precis tvärtom. 
    Svara på frågan. Resultatet är färre i jobb, fler i utanförskap och 
större klyftor. Varför behövs större klyftor för att bygga Sverige starkt? 
Det är inte min politik. (Applåder) 

Anf. 3 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
    Herr talman! Nu är möjligen vad som är din politik, Mona Sahlin, 
just den stora gåtan och kanske det som många söker svar på. Mona 
Sahlin vill ta en match om vem som är bäst på att ha ordning och reda 
på svenska statsfinanser. Det är utmärkt. Låt oss göra det till en 
huvudfråga i valrörelsen. Jag nämnde just detta att vi ska återföra 
Sverige till 1 procents överskott under nästkommande mandatperiod. 
Är Mona Sahlin redo att utställa samma löfte? 
    Vi har haft en finanskris och en djup ekonomisk nedgång i hela 
världen. Den har slagit mot exportindustrin och har gjort att vi har sett 
kortvarig ökad arbetslöshet. Är Mona Sahlin medveten om effekterna 
av finanskrisen och hur det påverkat svensk ekonomi? Ser Mona 
Sahlin hur det ser ut i vår omvärld, i Baltikum, i Europa? Ser Mona 
Sahlin de växande arbetslöshetstalen i krisens spår? 
    Det är samma typ av utmaning. Men vi har agerat på olika sätt. Det 
ser ut som – men man ska aldrig ta ut saker för tidigt – att Sverige är 
på väg att komma ur detta med kanske till och med starkare 
förutsättningar än andra med bättre ordning i de offentliga finanserna 
än nära nog något annat europeiskt land. 
    De sitter faktiskt på europeiska möten och diskuterar hur man ska 
dra tillbaka stora satsningar i de flesta ekonomier med ungefär en halv 
procent av bnp. En halv procent av bnp innebär skattehöjningar och 



utgiftsminskningar på 15–16 miljarder i svensk ekonomi. Ingenting av 
detta gäller Sverige. 
    Sverige har så god ordning på sina offentliga finanser att vår avsikt 
är att föra tillbaka oss till överskott om 1 procent utan skattehöjningar 
och utgiftsnedskärningar. Sköter vi detta rätt kanske det till och med 
finns ett reformutrymme. 
    Jag tänker utmana Mona Sahlin om vem som är bäst på att ha sett 
detta komma på plats. Vi som inte ropade på industristöd och påstod 
att vi hade råd med allting kan stå raka i ryggen och berätta hur vi har 
tagit ansvar. 
    Jag tar gärna den matchen och debatten varhelst du vill hela vägen 
fram och i valrörelsen. (Applåder) 

Anf. 4 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Det är ganska magstarkt av en statsminister med tanke 
på vad det lett till på fyra år. Det är inte beroende på finanskrisen, för 
jag ser den precis om du gör, Fredrik Reinfeldt. Det gäller både 
effekterna här hemma och i vår omvärld. 
    Effekterna vi talar om nu är effekterna av den borgerliga 
regeringens val att hellre låna pengar till ofinansierade orättvisa 
skattesänkningar. Det sker i stället för att bygga politiken på att klarar 
man jobben så klarar man ekonomin och också välfärden. 
    Det är socialdemokratiska regeringar som tillsammans med 
Vänstern och Miljöpartiet byggt upp den mycket starka ekonomiska 
politik som gav förutsättningar för att klara krisen så pass väl som 
Sverige ändå har gjort. 
    Du behövde bara fyra år på dig för att förvandla överskott till 
underskott. Det är inte beroende på finanskrisen utan på att du aldrig 
kan låta bli att sätta en fråga före allt annat: sänkt skatt till vilket pris 
som helst. 

    Med en rödgrön regering tar vi matchen om att jobben, välfärden 
och ekonomin hör ihop. Det ser jag, och det ser också de arbetslösa 
som nu är drabbade.  (Applåder) 

Anf. 5 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
    Herr talman! Mona Sahlin hävdar att vi inte har ordning i de 
offentliga finanserna. Det måste bli valets huvudfråga om detta 
fortsätter som anklagelse. Var i Europa finns den socialdemokratiska 
regering som i så fall har bättre ordning på de offentliga finanserna och 
inte har problem med växande arbetslöshet i finanskrisen? Var är detta 
fantastiska mytomspunna land som har stått emot finanskrisen på det 
sätt som Mona Sahlin beskriver? 
    Sanningen är att vi har sett en kortvarig ökad arbetslöshet i krisens 
spår framför allt i exportindustrin. Det som vi nu måste ställa in oss på 
är att svara på frågan: Hur ska vi se till att den inte fastnar som 
långvarig arbetslöshet? Vi har haft omfattande stöd för att bygga upp 
vår omställningsförmåga, att krishantera och bygga ut våra 
utbildningssystem. 
    Vi hoppas nu att det ska lägga en stark grund för att jobben ska 
kunna återvända. Men det bygger på de starka offentliga finanserna 
som gör att Sverige inte behöver göra den typ av nedskärningar som 
nu väntar väljare i snart sagt varje annat europeiskt land. (Applåder) 

Anf. 6 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Statsministerns besked är att vi ska ha mer av samma 
nästa mandatperiod. Det blir mer av det som Moderaterna kallar 
arbetslinje. Det är ett utmärkt begrepp som har förvanskats och fått en 
dålig klang genom den politik som regeringen har fört. Det har ökat 
otryggheten på arbetsmarknaden och samtidigt inneburit att 343 
människor gått ut i arbetslöshet varje dag det senaste året. Det är 
Moderaternas arbetslinje. 



    Vi kommer att få ser mer av samma i form av ett ännu större 
utanförskap. Om det är så att Moderaterna hade rätt när de räknade 
utanförskapet 2006 har detta utanförskap ökat med 70 000 människor 
enligt samma räknemetoder 2009. Det har blivit 70 000 fler i 
utanförskap med er politik. 
    Vi kommer att ha mer av privatiseringar och därmed också mer av 
skattemedel som slösas bort till vinster i privata företag. Vi kommer att 
ha fler utförsäkrade från de sociala försäkringarna. 
En halv miljon människor har lämnat a-kassan. 50 000 människor 
kommer att utförsäkras från sjukförsäkringen i år. 
    När vi i den rödgröna oppositionen visade vårt alternativ i 
sjukförsäkringen i går sammankallade statsministern till en pressträff 
och sade: Det här löser inga problem för de utförsäkrade! Det visar 
vådan av att recensera en bok som man inte har läst, Fredrik Reinfeldt. 
    Det är nämligen så att vi har en politik för att återförsäkra de 
utförsäkrade från den 1 januari 2011. Vi har också en politik för att 
genomföra förändringar av sjukförsäkringssystemet så att fler får 
bättre ersättning och större trygghet. Men vi vill utreda de förslagen.     
    Det raljerar statsminister över. Men det kanske inte hade varit så 
dumt, Fredrik Reinfeldt, om ni hade utrett sjukförsäkringen innan ni 
genomförde försämringarna. Då hade ni sluppit backa och sedan stå 
här och försvara någonting som är omöjligt.  (Applåder) 

Anf. 7 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
    Herr talman! Lars Ohly tycks tro att socialförsäkringen inte har 
utretts i Sverige. Det finns ett mycket gediget och omfattande 
utredningsarbete när det gäller den svenska socialförsäkringen. 
Det är på sätt och vis ett märkligt land som vi lever i. Vi är friska. Vi 
lever länge. Men vi har haft en tendens att vara nästan mest 
sjukskrivna i hela världen. När man tittar på den utvecklingen ser man 
att det märkligt nog inte är epidemier och stora influensor som slår till, 

utan det följer rätt noga regelförändringar i socialförsäkringssystemet. 
Det finns någonting inbyggt som uppenbarligen gör att just med 
regelstyrning påverkar vi hur många som är utanför och hur många 
som är på arbetsmarknaden. 
    Det finns de som säger till svenska folket: Med oss blir det ingen 
prövning och inga ansträngningar av något slag för att försöka få folk 
att jobba. Dra den billiga poängen, och ni ska få se vad som sker! Vi 
har sett det förut. Då stiger utanförskapet okontrollerat. Då kommer 
arbetsföra människor att föras ut ur arbetslivet. 
    Jag kan säga en sak om offentliga finanser i Sverige. De avgörs av 
en sak allena, nämligen hur många som jobbar. Hur länge i livet vi 
jobbar avgör pensionerna. Det avgör sjukvårdens finansiering. Det 
avgör vilket stöd vi har råd med till utsatta grupper som inte är i 
arbetslivet. Den som inte för en konsekvent politik för jobb kommer 
att se nedskärningar på vartenda välfärdsområde, och kommer att stå 
där ursäktande och mumlande utan att kunna förklara varför detta 
inträffar. 
    Det största sveket kommer att bli mot pensionärerna. Pensionerna är 
beroende av att människor i arbetsför ålder arbetar. Det är det vi har 
sagt till svenska folket. Ge oss mandat att se till att fler jobbar! Vi 
påverkas av finanskrisen, men vi har lagt grunden för att jobben ska 
kunna återkomma. Alternativet är en bidragslinje. Det är enkla 
poänger, men det fungerar inte.  (Applåder) 

Anf. 8 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Fredrik Reinfeldt kanske inte lyssnade så noga. Så kan 
det vara ibland. Men försök lyssna nu, Fredrik Reinfeldt! Varje dag 
under det senaste året har 343 människor blivit arbetslösa. Det är ni 
som har styrt det här landet. Sedan valet 2006 har 70 000 fler kommit i 
utanförskap med era egna räknemetoder. 50 000 människor kommer 



med er politik att utförsäkras från sjukförsäkringen och många gånger 
belasta kommunernas socialförsörjningssystem. 
    Fredrik Reinfeldt säger att sjukförsäkringen var utredd. Ja, och 
samtidigt tvingades ni till panikartade förändringar av era egna förslag 
i december när ni mötte kritik därför att ni inte hade klarat ut hur ni 
skulle förhindra de värsta effekterna av er orättvisa politik. Ändå har 
vi människor i dag som lider av utanförskap just på grund av era 
försämringar. De har tappat rätten att få vara sjuka med en rimlig 
ersättning. Det tror Fredrik Reinfeldt är ett gott och civiliserat 
samhälle. Jag menar att det måste vara slut på jakten på arbetslösa och 
sjuka och för den delen också på vargar.  (Applåder) 

Anf. 9 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
    Herr talman! Lars Ohly har befunnit sig i opposition hela livet – mot 
allt och alla och ibland till och med mot dem han vill regera 
tillsammans med. Det är då man utlovar perfekta reformer. Då tror 
man på det. Tror ni att vi ska få det? Tror ni att med en rödgrön 
regering blir alla reformer perfekta? Då blir det ingen kritik. Ingen 
kommer att ha några klagomål. Medierna kommer att berätta att allt är 
bra. 
    Jag tror inte på det där. Visst – det blir inte alltid exakt som man har 
tänkt sig. Hur många gånger har jag sagt att det viktigaste i det 
moderna politiska ledarskapet är att vara pragmatisk? Det gäller att 
faktiskt våga lyssna in att saker inte alltid bli perfekta men att ändå ha 
en idé om vart vi är på väg. Tror ni att det finns alternativ till oss – 
alternativ som har perfekta reformer i bagaget och som dessutom 
bygger det hela på att de inte ens tänker presentera reformerna annat 
än i skissartade former och med mångåriga utredningar som väntar? 
    De framtidsfrågor som vi talar om är viktigare än så här. Vi har sett 
hur ohälsotal sjunker. Vi har fått kortvarigt ökad arbetslöshet till följd 
av finanskris. Men vi har nu förutsättningar att lägga grunden för att 

jobben blir fler. Byt inte det mot en bidragslinje i valet 2010!  
(Applåder) 

Anf. 10 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! I valet 2006 var det utanförskapet som stod i centrum. 
Nu är det tydligen regeringsdugligheten och statsmannamässigheten 
som statsministern tror ska vinna valet – detta trots att vi har fått 100 
000 nya arbetslösa sedan ni tillträdde, trots att långtidsarbetslösheten 
har ökat kraftigt och trots att vi har 70 miljarder i underskott i statens 
affärer. 
    Regeringsdugligheten är nog ingen vinnarfråga för er. Jag tror 
tvärtom att det är bristen på duglighet som gör att ni tappar i 
förtroende. Snart sagt varje reform av betydelse är slarvigt 
hopkommen och starkt kritiserad av experter och myndigheter. Men ni 
kör på ändå, och tvingas i stället ändra och backa i sista sekunden när 
mediedrevet går. Resultatet blir ett politiskt hafsverk. Det gäller en 
lång rad viktiga reformer från a-kassan till sjukförsäkringen, 
avlyssningspolitiken med FRA och nu senast finansieringen av 
friskolorna. 
    De moderata teorierna klarar inte mötet med verkligheten. Slarvet 
skapar osäkerhet och otrygghet. Det är rimligt att veta om man till 
exempel har en försörjning i nästa vecka eller nästa månad. 
Vi behöver en regering som arbetar seriöst, lägger fram 
genomarbetade förslag och tar hänsyn till att det är verkliga människor 
där ute, som inte bör behandlas hur som helst. Det börjar bli dags att 
göra bokslut. Fredrik Reinfeldt leder en regering som slarvar. Ni 
missköter det förtroende ni har fått.  (Applåder) 

Anf. 11 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
    Herr talman! Här har vi ytterligare en person som har levt sitt liv i 
opposition och som nu lovar perfekta reformer utan mediekritik och 



utan några som helst problem under genomförandefasen. Om det är så 
att olyckan är framme är det bra att spara banden för framtiden, för så 
här fungerar inte politiskt reformarbete. 
    Tro inte att ni inte kommer att bli kritiserade! Tro inte att allting blir 
perfekt! Frågan är vad man syftar till att åstadkomma. Vi är 
konsekventa i att vi sätter jobb före bidrag och att vi tycker att 
arbetsföra människor ska få en chans att komma tillbaka. Det är klart 
att en sådan omställning i ett land som har varit så inriktat på att stora 
bidragssystem ska fånga upp stora grupper av arbetsföra människor 
och på det sättet dölja arbetslöshet kan tyckas vara en svår förändring. 
    Går den i rätt riktning? Är det rätt att outtröttligt försöka sätta 
arbetsförmågan i centrum? Är det rätt att ställa frågan en gång till om 
vi inte kan göra ytterligare en ansträngning för att människor som kan 
jobba också ska kunna få ett jobb? Är det inte viktigt att försöka sänka 
trösklar för människor att komma in i ett arbetsliv som blir alltmer 
komplicerat och alltmer krävande? Eller är den idé som ska bära 
Sverige in i framtiden att allt fler och växande grupper inte hör hemma 
i det svenska arbetslivet utan i bidragssystem och passivitet därför att 
vi inte orkar genomföra reformerna eftersom vi kanske får 
mediekritik? Det är det de försöker säga till er. Det är det de beskriver 
som alternativet. 
    Nu sjunker ohälsotalen. Det är inte som av en händelse att vi har 
halverat antalet långtidssjukskrivna. Det är inte som av en händelse att 
antalet förtidspensionärer som i tio och ett halvt år växte med 140 om 
dagen nu är 50 000 mindre till följd av alliansens reformer. Vi har lagt 
en grund som vi nu kan gå vidare på. Det här vägvalet är 
utomordentligt viktigt för svenska folket. Är det jobb som ska bära oss 
in i framtiden eller är det bidragssystem och lyckotänkande om 
reformer som aldrig möter kritik? Det är det vägval som ligger framför 
oss.  (Applåder) 

Anf. 12 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! Jag tycker att statsministern verkar ha lite dålig koll. 
Jag tycker också att jag känner igen den här lite nöjda och självgoda 
attityden som statsministern har lagt sig till med. Det fattas bara något 
om att jobben kommer för att bilden ska bli komplett. Jag tror att det är 
säkrast att vi ber Mona Sahlin att vädra ut det där hörnrummet i 
Rosenbad innan hon sätter sig där.  (Applåder) 

Anf. 13 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
    Herr talman! En variant, Peter Eriksson, är använda sin replik till att 
säga något om sin politik också. Det blir lite bättre då. Man kan säkert 
vädra ut olika rum, men det är väl bra om svenska folket får någon 
sorts idé om vad ni har tänkt er att göra. Du är en del av ett 
regeringsalternativ som lägger fusköverenskommelse till 
fusköverenskommelse. Jag noterar att Peter Erikssons inlägg numera 
oftast handlar om svavelosande kritik och recensioner och väldigt lite 
om detta: Vad vill vi göra? Hur tar vi oss via reformer vidare i våra 
ansträngningar för att folk ska få jobb, att skolan ska bli bättre och att 
barnen ska lära sig mer? 
     Jag vill säga en sak: Vårt samhälle är komplicerat. Det kräver 
noggranna förberedelser och ödmjukhet av ett slag som man får både 
av att regera och av att träffa riktiga överenskommelser. Det verkar 
Peter Eriksson sakna.  (Applåder)
 
Anf. 14 MONA SAHLIN (s):
    Herr talman! Jag vill först säga några ord om Haiti. Jag tror att vi 
alla här i kammaren och alla i Sverige med fasa bevittnar det som sker 
där nere i dag. Sverige tar en stor del av ansvaret, precis som Sverige 
ska göra. Det är bra, men vi behöver också fortsätta att diskutera hur vi 
kan bekämpa fattigdom ännu bättre, hur vi kan arbeta för 



demokratiutveckling i länder som Haiti och inte minst hur vi kan få 
biståndsinsatser på plats ännu snabbare. 
    Jag tror också att vi behöver stå kvar vid haitiernas sida långt efter 
det att den här akuta fasen är över. Jag vill att Sverige, oavsett regering 
i höst, ska åta sig att arbeta hårt i både EU och FN för att de 
biståndsutfästelser som nu görs inte klingar av och försvinner bort i 
takt med att intresset försvinner från Haiti. Solidariteten kräver det av 
oss alla. 

    Herr talman! Valåret 2010 är här. Om åtta månader står väljarna 
inför ett vägval. Två mycket tydliga och mycket olika 
regeringsalternativ står då mot varandra. Jobben har blivit färre i 
Sverige i dag. Utanförskapet har blivit större, och socialbidragstagarna 
har blivit fler. Finanskrisen har härjat. Finanskrisen börjar klinga av, 
men effekterna av den här regeringens politik är högst närvarande. 
Riktningen är mycket tydlig: Bort från sådant som håller oss samman.   
    Nu ska var och en sköta alltmer själv. Det är fel väg att gå. 
Det som länge har gjort Sverige unikt och framgångsrikt är någonting 
helt annat. Det är vår solidariska välfärdsmodell, det vill säga av var 
och en efter förmåga och åt var och en efter behov. Det är vår 
arbetsmarknadsmodell med en aktiv näringspolitik, samarbete och 
dialog med parterna. Det är skatter, fördelningspolitik och inte minst 
inkomstbortfallsförsäkringar som skapar jämlikhet, förändringsvilja 
och tillväxt. 
    Detta har varit grunden, det kitt, som har skapat ett Sverige i 
sammanhållning och som har kunnat bygga ett modernt Sverige med 
jobb och företag, ett anständigt land i stark utveckling. 
Det här har jag slagits för i hela mitt politiska liv, och det tänker jag 
fortsätta att göra eftersom det nu behövs mer än någonsin.  (Applåder) 

För mig som socialdemokrat är det självklart att en regering måste 
förmå att leverera stöd och nya chanser till dem som behöver det 
samtidigt som man investerar långsiktigt för framtida jobb. Det behövs 
i goda tider, det behövs i dåliga tider och det behövs i hela Sverige och 
för alla delar av befolkningen. Sveriges regering har inte en sådan 
politik i dag, men det finns ett alternativ. 
    Vi rödgröna är tre partier med erfarenheter som gör att vi också 
kompletterar varandra just på de områden där Sveriges utveckling 
behöver det nu. Det handlar om att klara jobben och därmed 
ekonomin, att möta klimathotet och att minska orättvisor och klyftor. 
Vårt samarbete bygger på styrkan i att vi faktiskt har prövats förr. Vi 
har 15 gemensamma budgetar i regeringsställning bakom oss och över 
40 överenskommelser nu. Det är inte fusk utan på riktigt. Vi fortsätter 
att leverera besked om vad en rödgrön regering vill göra, hur vi vill 
göra det och vad det kostar. I vårens budgetmotion kommer en rättvis 
skattepolitik och en väg ur det nya låneberoende som den här 
regeringen har skapat. 
    Den första och enskilt viktigaste förändringen med en rödgrön 
regering efter höstens val blir att sätta jobben först igen.  (Applåder) 
    Den allt överskuggande uppgiften blir att ta Sverige ur 
massarbetslösheten. Man ska kalla saker och ting vid dess rätta namn. 
Det är vad Sverige står inför. 
    Minst tre insatser kommer att vara avgörande. Jag har uttryckt detta 
förr. Det är utbildning, utbildning och utbildning. Det handlar om 
individens möjlighet till frihet och utveckling oavsett om man är ung 
eller äldre. Det handlar om möjligheten att bryta det sociala arvet, att 
få möjlighet till drömjobbet eller att starta det egna företaget. Den här 
individuella friheten är också en förutsättning för Sveriges 
konkurrenskraft och ekonomiska styrka. 



Men i jobbkrisens Sverige år 2010 finns det färre utbildningsplatser för 
både unga och vuxna än det gjorde mitt i brinnande högkonjunktur 
därför att den här regeringen har valt annat i stället för detta. 
Det behövs ett brett kunskapslyft, fler platser på högskolan och i 
vuxenutbildningen, en ny kompetensförmedling, en      
kompetensförsäkring för alla, en jobbstart värd namnet för de unga och 
en aktiv näringspolitik. Nu behövs det framåtsyftande investeringar i 
energiomställning, infrastruktur och bostäder. Det är ansvarslös 
ekonomisk politik att låta så många anställda inom byggbranschen gå 
arbetslösa när vi behöver bygga bostäder åt unga och rusta upp i 
förortsområdena runt om i vårt land. 
    Omställningen på arbetsmarknaden är viktig för konkurrenskraften. 
Därför är en stark a-kassa en viktig del i arbetslinjen. Det måste bli 
lönsammare att investera i små företag. Det behövs branschprogram 
tillsammans med industrin, näringslivet och facket för att bygga Sveri-
ge starkare där framtidens jobb verkligen finns. Vi tre vill skapa fler 
jobb och inte ökade klyftor. Det är vad valet handlar om.  (Applåder) 
    Välfärden handlar om trygghet, ett frihetsvärde av enorm betydelse, 
som Tage Erlander sade. Den stora utmaningen är att kvalitetssäkra 
svensk sjukvård nu när allt fler av oss dess bättre kommer att leva allt 
längre. Det är patienten och inte vårdbolagen som ska styra vården, 
men från den 1 januari tvingar regeringen kommunerna att låta 
vårdbolag etablera sig där de vill, där det är mest lönsamt ur bolagens 
perspektiv. 
    Sedan våren 2008 tillåts privatbetalande patienter att ta gräddfilen in 
på akutsjukhusen. På Södersjukhuset i Stockholm finns en privatklinik 
inne på ett skattefinansierat sjukhus. Där gäller att man betalar 150 000 
kronor för sin behandling eller också är man inte välkommen. Må så 
ske, sade socialministern i en debatt här för ett år sedan, och så skedde. 
Det är två sorters vård och två sorters väntrum inne på de sjukhus som 
vi alla har byggt upp med våra skattepengar. 

    Detta måste förändras. Det har vi förslag på. Sjukvården, inte 
ofinansierade skattesänkningar, måste få ta samhällsresurserna i 
anspråk. Med vår rödgröna regering är skattesänkningar med lånade 
pengar bannlysta. Arbetet handlar om att tillförsäkra Sveriges alla 
medborgare vård efter behov och ingenting annat. 

    Herr talman! De arbetslösa vet det. Pensionärerna vet det redan. Nu 
ser vi nästa grupp bli smärtsamt medvetna om effekterna av Reinfeldts 
politik. Från den 1 januari gäller att man ska vara hundra procent frisk 
och effektiv, och annars riskerar man att bli utan sjukförsäkring. 
    Carina Semb är en av dessa. Det är ju inte mediekritiken vi pratar 
om, utan det är de individer som faktiskt i dag drabbas. Carina Semb, 
en av alla dessa, intervjuades av TT före jul. Hon sade det på pricken: 
”Det är en fruktansvärd människosyn och strider mot allt det jag själv 
tror på om jobb, om respekt och att låta människor bidra med det de 
kan.” 
    I går presenterade vi rödgröna vårt förslag till en ny, anständig 
sjukförsäkring. Vi vill att den som är för sjuk för att arbeta heltid ska 
få jobba så mycket som han eller hon kan. Resten av tiden måste man 
kunna få rehabilitering eller omskolning – och ersättning. 
    Regeringens så kallade arbetslinje har havererat i mötet med 
verkligheten. Den här regeringen sällar sig nu till raden av borgerliga 
regeringar som på en mandatperiod har spelat bort både statsfinanser 
och sysselsättning med välfärden som insats. Finanskrisen kan och 
borde tvinga fram ett stopp för bonusfesten. Det är ett bra och viktigt 
jobb, men finanskrisen tvingar inte regeringen att fortsätta med den 
politik som har påskyndat nedgången och fördjupat jobbkrisen. Det är 
ett val som den här regeringen gör. Större klyftor – det är det ledarskap 
som vi ser exempel på dag för dag med denna regering. 
    Det finns ett annat val. Klyftorna kan minska och jobben sättas först. 
Arbetslinjen kan bli aktiv. Sjukförsäkringen kan vara anständig.    



    Klimatpolitiken kan vara modig. Den ekonomiska politiken kan 
vara rättvis. De valen gör väljarna om åtta månader. Med en rödgrön 
regering får Sverige en annan färdriktning. Om det handlar valet. 
(Applåder) 

Anf. 15 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
    Herr talman! Det finns inget gemensamt ekonomiskt alternativ till 
den sittande regeringen. Därför får man titta på vart och ett av de tre 
oppositionspartierna. 
    Socialdemokraternas taktik är att prata om sina miljoner och dölja 
sina miljarder. För att visa det ska jag nu genomföra 5-miljarderstestet 
på socialdemokratins budget. Vilka enskilda budgetposter i dess 
budget är större än 5 miljarder? 
    Testet är snart gjort, för det är bara tre poster som är över 5 
miljarder. De vill höja inkomstskatterna för vanligt folk med 17 
miljarder. De vill införa en ungdomsskatt genom att dubblera 
arbetsgivaravgiften för den som har någon anställd som är under 26 år. 
Det ger 10 miljarder. För det tredje vill de höja ersättningarna så att de 
som tjänar lite bättre får mer när de inte arbetar. Det är en gigantisk 
transfereringssatsning på dem som har jobb eller ligger närmast 
arbetsmarknaden. Det är det hela. 
    Jag kan berätta vad som ligger under gränsen i 5-miljarderstestet. 
Det blir ingen stor fordonssatsning, om någon trodde det. Det blir inte 
någon välfärdssatsning, framför allt inte på utbildning. Det blir inte 
några massiva överföringar till sjukskrivna, och det blir inte någon 
klimatsatsning. Nej, det är inte det som är budgetalternativet. 
Det är en fråga som Mona Sahlin måste svara på. Hur kan massiva 
skattehöjningar på vanligt folk som jobbar – sjuksköterskor, 
vaktmästare, metallarbetare – tillsammans med kraftiga 
skattehöjningar på att anställa unga människor under 26 år överfört i 
stora bidrag till människor som inte jobbar beskrivas som en 

jobbpolitik? Skulle det ge jobb, Mona Sahlin? Var är jobbpolitiken? 
(Applåder) 

Anf. 16 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Det är en oseriös genomgång. Den är oseriös till och 
med för att komma från Fredrik Reinfeldt. Det handlar om att frågan 
du ställde till mig faktiskt kan besvaras med resultatet, Fredrik 
Reinfeldt, av vad du och din regering har åstadkommit de här fyra 
åren. Det är massiva skattesänkningar på lånade pengar för de 10 
procenten med de högsta inkomsterna. De av oss som hör dit, det vet 
alla här, har fått mer än 60 procent av samtliga skattesänkningar. Det 
har inte lett till fler jobb. Det har bara lett till större klyftor, och det har 
lett till att socialbidragskostnaderna nu växer i 90 procent av landets 
kommuner. I stället för att det var jobbsatsningarna, i stället för att det 
var fler utbildningsmöjligheter, i stället för att det var en aktiv 
näringspolitik, i stället för att det var stöd för företagen som nu 
behöver växa har du valt att låta ökningen av klyftorna stå över allt 
annat. 
    Jag förstår att du frågar om hur jobbpolitiken ser ut. Du verkar ju 
inte ha en aning om det, för då hade du väl praktiserat det de här fyra 
åren. (Applåder) 
    Fortfarande handlar det om att höja ersättningarna för dem som inte 
arbetar. Jag hoppas att alla som lyssnar på debatten hör att det är så 
Fredrik Reinfeldt beskriver dem som i dag är sjuka. Han pratar om 
bidragslinjen. Jag vill upplysa Fredrik Reinfeldt om en sak. Pension är 
inte bidrag. När vi i det rödgröna regeringsalternativet vill prioritera är 
det för jobben och för att ta bort den orättvisa politiken som 
skatteförändringen har gett till landets pensionärer. 
    Varje gång du talar om bidragslinjen blir jag mer och mer bestämd 
att vid en rödgrön valseger ska pensionärerna sluta att betraktas som 
bidragstagare. Då blir det också möjligt att bygga upp det här
 samhället på rättvisa villkor för alla.  (Applåder) 



Anf. 17 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
Herr talman! Det här var ett mycket talande inlägg för Mona Sahlin. 
Om åtta månader ungefär vill hon bli statsminister, och det är så här 
hon sköter debatten. Jag ställer en fullkomligt seriös och välgrundad 
fråga och blir då betraktad som oseriös. Sedan får vi höra ett 
svavelosande inlägg som inte handlar om någon del av den egna 
politiken. Det är så hon försöker vinna ert förtroende. Jag tycker inte 
att det är seriöst. Jag tycker att hon ska svara på mina frågor. 
    Det är väl ganska enkelt att genomföra 5-miljarderstestet av den 
socialdemokratiska budgeten. Det är inte så kul läsning. Det är alldeles 
för många sidor. Men trots allt, ta er igenom den och titta i tabellerna! 
Det handlar om tre poster. Det är höjd inkomstskatt för vanligt folk. En 
införd ungdomsskatt som dubblerar arbetsgivaravgiften för anställda 
under 26 år som inte finansierar pensionärer, Mona Sahlin – det är inte 
det som är poängen – utan folk som har jobb med lite bättre inkomster 
när de har kortvarig arbetslöshet. Det är inte stöd till utsatta grupper 
eller till pensionärer som er politik handlar om. Det är just det som 5-
miljarderstestet avslöjar, och jag frågar än en gång: Var är 
jobbpolitiken?  (Applåder) 

Anf. 18 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Jag fortsätter att kalla det oseriöst att hitta på något 
som heter 5-miljarderstestet och att själv i frågeställningen komma 
med svaret som uppenbarligen är det enda rimliga för att sedan gå 
vidare till att inte diskutera ansvaret för vad du själv har gjort med 
politiken de här fyra åren. 
    Socialdemokratiska regeringar har byggt upp den starka ekonomiska 
politiken som Sverige behöver så väl. Socialdemokratiska regeringar 
har visat i samarbete med Vänstern och Miljöpartiet hur man tar 
tillbaka Sverige till att kunna nå upp till full sysselsättning och starka 
statsfinanser. 

Du har visat vad högerregeringar alltid har gjort, nämligen att alltid 
sätta skattesänkningar före att slåss för att välfärdsjobben blir kvar, att 
kommunerna har förutsättningar att garantera välfärd eller att 
pensionärerna får en rimlig pension. 
    Vi har jobbpolitiken. Om åtta månader får väljarna också bestämma 
vad de vill se som färdriktning för framtiden. Jag ser fram emot det. 
(Applåder) 

Anf. 19 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
    Herr talman! Naturligtvis är det angeläget att så här en tid före valet 
granska alternativen. Jobbfrågan kommer att bli central. Det bästa 
sättet att läsa ut de olika alternativen är att läsa budgetarna. Det är 
intressant läsning. 
    Alliansen har fört en politik som inneburit att det ska vara lönsamt 
att arbeta, starta företag och anställa. Jobbskatteavdraget är en central 
del i den politiken, och Riksrevisionen har beräknat att 
jobbskatteavdraget kommer att ge 88 000 nya jobb. Vanliga löntagare 
och vanliga företagare har kunnat se tydliga förbättringar i sin 
ekonomi under den senaste tiden. Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska 
rådet, OECD – alla ger stöd för regeringens politik när det gäller att 
motivera människor att arbeta mer. 
    I motsats till detta erbjuder vänsteralliansen en skattechock för 
många. Mona Sahlin vill höja skatten för 4,7 miljoner människor i 
Sverige, höja skatten för vanliga människor, inte minst för kvinnor och 
småföretagare. Man vill straffbeskatta unga som är anställda. Man vill 
också återinföra förmögenhetsskatten så att vi inte ska ha kapital till 
företag. 
    Det som dock är lite oklart är vad som händer i Mona Sahlins gäng. 
Vi kan välja mellan 17, 22 och 55 miljarder i skattehöjningar. Det är de 
val vi har. Någonstans däremellan kommer skattehöjningarna att landa. 
Vi vet inte var de landar, trots att det bara är åtta månader kvar till 
valet. 



    Jag har två frågor till Mona Sahlin. Jag undrar om hon inte kan ge 
besked om hur stora skattehöjningar svenska folket ska få. Jag tror att 
de vill veta det. Det är viktigt för vanliga löntagare att veta hur 
ekonomin kommer att se ut om ni skulle vinna valet. Min andra fråga 
är vilka belägg ni har för att skattehöjningar leder till fler jobb. Det är 
egentligen det som är den intressanta frågan, nämligen vilka 
forskningsbelägg ni har, vilken grupp som stöder er när ni säger att 
skattehöjningar leder till fler jobb. Det vill jag ha svar på.  (Applåder) 

Anf. 20 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Det som verkligen ger stöd för en rödgrön förändring 
av politiken är verkligheten, Maud Olofsson. Skattesänkningar på 
lånade pengar, avsaknad av näringspolitik, en havererad arbetslinje, 
färre platser i utbildning, färre kompetensmöjligheter för företagen har 
varit, och är, förödande för möjligheterna att klara jobben. Det är 
resultatet av de år då ni har försökt praktisera en jobblinje. Det 
fungerar inte. 
    Nu säger Maud Olofsson att i teorin, och enligt några forskare, ger 
jobbskatteavdraget, eller borde egentligen i teorin kanske ge, 88 000 
jobb någon gång i framtiden. Vad är det för typ av besked? 
Verkligheten har visat att det blev tvärtom. Facit för näringsminister 
Maud Olofsson är att det kanske blev några fler ambassadörer på 
Näringsdepartementet, att det kanske blev några fler samordningsmän 
på Näringsdepartementet. Men var är den aktiva närings- och 
industripolitiken som skyddar och utvecklar svenska jobb? Det är 
nämligen det som väljarna kommer att ta ställning till om åtta 
månader. 
    Vi presenterar våra skatteförslag i slutet av april när vi lägger fram 
vår vårmotion. Väljarna kommer att ha två tydliga alternativ. 
Verkligheten visar dock en sak, nämligen att skattesänkningar 

åstadkommer ökade klyftor. Det kanske är det som är poängen, Maud 
Olofsson. Erkänn det!  (Applåder) 

Anf. 21 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
    Herr talman! Man bävar inför ett eventuellt regeringsövertagande 
när Mona Sahlin med sådan kraft kan avfärda Riksrevisionen, OECD, 
Finanspolitiska rådet och alla de som har ekonomisk kunskap om vilka 
reformer som leder till det ena och det andra. 
    Innan finanskrisen inträffade hade 180 000 nya jobb skapats i 
Sverige. Det var mycket tack vare jobbskatteavdraget men också tack 
vare de åtgärder vi vidtagit på utbildningens område, på 
näringspolitikens område och så vidare. Det är klart att finanskrisen 
påverkat i negativ riktning, men det råder ingen tvekan om att 
stimulansen i form av jobbskatteavdrag och andra skattesänkningar har 
lett till fler jobb. 
    Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att Mona Sahlin inte tänker 
bry sig ett dugg om dem som kan någonting om ekonomi, utan hon 
kommer att göra sina egna tolkningar av vad som är rätt och fel i detta. 
Tolkningen kan också vara att svenska folket har att vänta sig en rejäl 
skattechock. Inte minst gäller det landets ungdomar som i dag står 
utanför arbetsmarknaden. De kan vänta sig en rejäl skattechock, och 
de kommer att straffas ut från arbetsmarknaden eftersom man höjer 
alla dessa skatter. Det är alternativet för svenska folket i september i 
år.  (Applåder) 

Anf. 22 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Jag har 25 års erfarenhet av riksdagen. Jag har suttit i 
ett oändligt antal regeringar som alla har visat att socialdemokrater 
förstår varför jobben måste klaras för att klara ekonomin och därmed 
välfärden. Det är lite anmärkningsvärt, och också märkvärdigt, att 
Maud Olofsson försöker antyda att jag behöver bevisa för henne vad 



en stark statsbudget och stark ekonomi betyder för ett land som 
Sverige. 
    Valet kommer att handla om jobben och Maud Olofssons enda 
besked här är att det är skatterna man ska fortsätta att diskutera. Den 
politik som misslyckats i fyra år ska man fortsätta att föra. För 
Sveriges konkurrenskraft behöver vi mer kompetensutveckling. För 
Sveriges näringsklimat behöver vi mer branschavtal. För svenska 
folkets frihetsmöjligheter behöver vi starka och trygga omsorgssystem 
och sjukvård. Då klarar vi också jobben, Maud Olofsson. Det vet jag, 
och det kommer svenska folket att få ta ställning till.  (Applåder) 

Anf. 23 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
    Herr talman! Jag noterade att Mona Sahlin knappast alls talade om 
klimatet. För någon timme sedan, mellan kl. 7 och 8 i morse, 
importerade Sverige 1 580 megawattimmar elektricitet. Den kommer i 
huvudsak från kolkraft i Europa. De två första veckorna i år 
importerade Sverige 700 000 megawattimmar elektricitet. Det ger ett 
utsläpp på ungefär 250 000 ton koldioxid om hälften är kolkraft; det är 
lågt räknat. 
    För ett antal årtionden sedan stängde Sverige av miljöskäl gamla 
oljekraftverk. Oljekraftverken i Stenungsund, Karlshamn, Västerås och 
Norrköping har fått köras i gång den här vintern. Det ökar 
koldioxidutsläppen. Dessutom har elpriserna gått upp kraftigt. Normalt 
kostar en kilowattimme 30 öre. Priset på spotmarknaden har den här 
vintern tidvis varit uppe i astronomiska 10 kronor. 
    Varför har det skett? Under en kort tid hade vi sträng kyla, men det 
är inte hela sanningen. Sanningen är den att två av våra 
kärnkraftsreaktorer under den här vintern stått avstängda för 
renovering, och det är en viktig förklaring. Om det är så, Mona Sahlin, 
att två äldre kärnkraftsreaktorer som stängs av en kort tid leder till 
kraftigt ökade koldioxidutsläpp och till elpriser som svensk industri 

inte skulle överleva i längden, om två reaktorer som stängs av under 
kort tid leder till det, undrar jag: Till vad leder då en permanent 
nedstängning av alla tio svenska kärnkraftsreaktorer, vilket ni föreslår? 
    Vad händer, Mona Sahlin, om vi avvecklar hälften av vår 
elproduktion? Sanningen är att vi skulle öka koldioxidutsläppen 
kraftigt och få en massarbetslöshet på många orter. Hur tänker ni? 
(Applåder) 

Anf. 24 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Ett av svaren är väl ganska givet, och det är också den 
rödgröna klimatpolitiken. Detta visar med all önskvärd tydlighet varför 
en omställning av energisystemet är så viktigt. Detta visar med all 
önskvärd tydlighet varför vi behöver bygga upp mer trygghet i de 
förnybara energikällorna, som utgör en så stark del av Sveriges 
förutsättningar. Detta visar också med all önskvärd tydlighet att Jan 
Björklund – det är han som sitter i regeringen nu, inte jag – inte har 
agerat för att göra elmarknaden mer funktionsduglig. Vad har ni gjort 
dessa fyra år? Elpriserna beror på att elmarknaden inte fungerar. Det 
vet Jan Björklund för han kan, precis som jag, dessa frågor. 
Konkurrensen och kundernas ställning borde vara starkare. Vad har 
regeringen gjort för att göra elmarknaden till en bättre fungerande 
marknadsplats? 
    Förklara dessutom för mig, Jan Björklund, hur det blir med 
Vattenfall. På vilket vis skulle utvecklingen underlättas om vi sålde ut 
Vattenfall? Var är ägardirektiven som gör att Vattenfall kan vara en 
aktiv del i att lösa de frågeställningar som Jan Björklund nu frågar mig 
om? Hur tänker ni?  (Applåder) 

Anf. 25 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
    Herr talman! Jag noterar att Mona Sahlin inte svarar på frågor i de 
här replikskiftena. Det blir ganska meningslöst då, för replikskiftena är 



ju till för att man ska kunna ställa frågor till dem som har hållit ett 
anförande. 
    Mona Sahlin kan inte på fullt allvar mena att 50 procent av vår 
elförsörjning som kommer från kärnkraften skulle kunna ersättas med 
vindkraft som i dag ger 1 procent. Ni har suttit i regering nästan 
oavbrutet sedan folkomröstningen 1980, och ni har byggt ut 
vindkraften från 0 till 1 procent. Nu har vi planer på att bygga ut med 
kraftfulla satsningar på vindkraften, men den kommer inte 
tillnärmelsevis att kunna ersätta kärnkraften. 
    Jag har utmanat Mona Sahlin på energipolitiska debatter. Jag har 
valt några orter på socialdemokratisk hemmaplan. Luleå, Sundsvall, 
Gävle, Borlänge, Oxelösund – orter som vet precis vad elförsörjningen 
betyder för deras överlevnad. Elpriser på den nivå som skulle bli 
följden av en rödgrön energipolitik skulle slå ut den svenska 
basindustrin. Dessutom skulle den med all önskvärd tydlighet, vilket 
den här vintern har visat, kraftigt öka koldioxidutsläppen. 
Låt oss slippa den politiken, Mona Sahlin!  (Applåder) 

Anf. 26 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Det vore väldigt spännande att höra en debatt mellan 
Jan Björklund och Maud Olofsson om synen på Vattenfall och på 
kärnkraften. Det tog inte mycket mer än åtta nio månader förrän den så 
kallade historiska energiuppgörelsen som regeringen gjorde var i bitar. 
Den stora oenigheten finns nu i den borgerliga regeringen och inte hos 
oss, de rödgröna partierna. 
    Jag ser alltså med spänning fram emot att fortsätta diskutera och 
fortsätta lägga fram förslag på hur den stora klimatkrisen behöver 
mötas med en modig klimatpolitik med starka incitament för 
omställning för att därmed också kunna trygga elförsörjningen för 
svenska företag. 
    De sakerna hör ihop, och det är faktiskt mina svar på dina frågor, 

Jan Björklund. Och även om du inte gillar svaren kanske väljarna gör 
det. Vi får se.  (Applåder) 

Anf. 27 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! Mona Sahlin sade i sitt inledningsanförande att de tre 
oppositionspartierna kompletterar varandra. Det gör de väl, och det är 
precis det vi är rädda för. En kombination av Socialdemokraternas 
självgodhet, Lars Ohlys och Vänsterpartiets syn på marknadsekonomi 
och demokrati och Peter Erikssons energipolitik – är inte det en 
skräckbild så säg!  (Applåder) 
    Mona Sahlin var inne på vårdområdet, och det tycker jag är bra. Det 
är ett område där vi har förändrat väldigt mycket utifrån den enskilda 
patientens ställning. Patienten ska vara i fokus, inte systemen, vilket 
har varit fallet under alltför lång tid. 
    Därför ger vi patienten mer makt när det gäller vårdvalet. Man kan 
själv välja läkare och vårdcentral. Genom kömiljarden åstadkommer vi 
dramatiskt förkortade köer inom svensk hälso- och sjukvård, något 
som Socialdemokraterna har misslyckats med. Mona Sahlin som har 
suttit i ett oändligt antal regeringar är väl medveten om detta. 
Vi ökar patientsäkerheten, och vi ökar tillgängligheten på läkemedel. 
Vi får 3 000 nya försäljningsställen som gör att man lättare får tag i 
näsdroppar eller huvudvärkstabletter. Det betyder något för människor 
i vardagen. Nya apotek tillkommer som gör att patienten, kunden, får 
en större makt. 
    Min fråga är: Vad är det egentligen som gör Socialdemokraterna så 
livrädda för att människor ska kunna få bestämma mer själva? 
(Applåder) 

Anf. 28 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Patienten ska kunna bestämma mer, men varför ska 
vårdbolagen få bestämma i stället för patienten? Varför ska vårdvalet 



inte handla om patientens möjlighet att välja utan om rätten för 
vårdbolagen att etablera sig där de tycker att det är mest ekonomiskt 
lönsamt? Varför ska apoteken säljas ut, först med argumentet att det 
ska bli väldigt mycket billigare och sedan med argumentet att vi ska 
försöka hejda de skenande priserna? Nu ökar priserna otroligt snabbt. 
Hur kan då en utförsäljning av apoteken vara något som gynnar någon 
annan än – återigen – de bolag som nu kan äga apotek? 
    Min sjukvårdspolitik, Lars Ohlys sjukvårdspolitik och Peter 
Erikssons sjukvårdspolitik går ut på något annat: vård efter behov, 
aldrig efter plånbok. Du och jag, Göran Hägglund, hade en diskussion 
här för några år sedan när jag frågade dig om precis det som nu händer. 
Vad är poängen med att det uppstår två system i vården, ett för dem 
som har försäkringar och ett för dem som inte har det? Detta sker 
dessutom inne på skattefinansierade sjukhus. 
    Efter detta replikskifte, Göran Hägglund, undrar jag om det finns 
någon som inte undrar om skräckbilden handlar om hur snabbt det kan 
gå att förstöra ett av de viktigaste fundamenten i välfärdspolitiken för 
oss alla tre. Vård efter behov – det är mitt svar, och det är min 
sjukvårdspolitik.  (Applåder) 

Anf. 29 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! Mona Sahlin hade i sitt inlägg en referens till en debatt 
vi hade tidigare där hon, om jag minns rätt, uttryckte rädsla för att 
direktörens son och arbetarens dotter i framtiden inte skulle kunna dela 
väntrum. Jag sade att jag inte vill att de ska dela väntrum. De ska ha 
behandling. De ska inte sitta och vänta månad efter månad på sin 
operation eller sin åtgärd. 
    Det är i ett nötskal det dilemma som ni sitter i när ni vill att politiker 
ska bestämma allt detta och reglera köer i stället för att ge utrymme för 
människors egna val och möjlighet för nya aktörer på sjukvårdsom-
rådet att erbjuda sina tjänster till människor som väljer själva. 

    Vi kan se en dramatisk förändring när det gäller hur många 
människor som enligt vårdgarantin får vänta alltför länge. Nu kortar vi 
dramatiskt köerna med 70–80 procent. Här har ni under 2000-talet 
satsat 45 miljarder kronor till ingen nytta. Vi satsar en kömiljard, och 
människor får vård. Det är det som är skillnaden mellan oss, Mona 
Sahlin.  (Applåder) 

Anf. 30 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Jag undrar hur många som känner igen sig i Göran 
Hägglunds sista mening. 
    Visst är det så, och det har jag erkänt många gånger, att det finns 
delar inom svensk sjukvårdspolitik som vi socialdemokrater har varit 
ansvariga för som behöver förändras. Det fanns en tid när vi tog större 
hänsyn till systemen än till individen. Det är sant. 
Men vi har idkat självkritik. Vi har lagt fram förslag som också 
förändrar detta. Göran Hägglund påstår att skiljelinjen går mellan om 
politikerna ska bestämma allt i detalj eller om individen ska bestämma. 
Men även du vet att skiljelinjen går mellan om det är patienten eller 
bolaget som ska göra valen, om man ska kunna välja bort var 
vårdcentralerna ska etablera sig eller om också de som är sjuka i 
Rinkeby, och inte bara i Stockholm, ska ha rätt och möjlighet till bra 
kvalitativ vård utan väntetider. Om det handlar sjukvårdsdebatten i 
valet, och den är viktig.  (Applåder) 

Anf. 31 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c):
    Herr talman! Så sker då den traditionella utvandringen av 
socialdemokratiska ledamöter ut ur kammaren. 
    Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu 
har lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken – skriken från tusentals 
människor som fortfarande sitter fastklämda i rasmassorna, som har 



förlorat en anhörig eller som nu med barnet på armen står ensam utan 
hem, utan mat och utan försörjning. 
    I Afghanistan går människorna till en ny osäker dag. En dag där 
talibanrörelsen åter sätter skräck i samhället. I spåren av 
självmordsbombarna, bilbomber och k-pistbeväpnade talibankrigare 
lämnas död och förödelse. 
    För många människor är det här en verklighet som vi tack och lov är 
förskonade från. Det är en verklighet som gör att våra vardagsproblem 
ibland känns både små och banala. Även om avståndet är stort och 
våra verkligheter skiljer sig åt har vi någonting gemensamt. Vi delar 
alla samma längtan efter ett liv där vi kan ge mat åt våra barn, trygghet 
åt våra föräldrar och ha friheten att utveckla oss själva. 
Kära vänner! Låt oss göra vad vi kan för att ge människorna i Haiti, i 
Afghanistan och på alla andra platser runt om i världen där 
otryggheten breder ut sig en god och trygg framtid. De ska veta att de 
inte är ensamma. Genom vårt internationella samarbete har Sverige 
tillsammans med övriga EU snabbt kunnat bidra med humanitär hjälp 
till Haiti – Sverige ensamt med 180 miljoner kronor. Men vi kan alla 
göra mer, både individuellt och gemensamt. Den här veckan tog 
Centerpartiet beslutet att ge hundra tusen av vår valbudget till de 
nödställda i Haiti.  (Applåder) 
    Jag vill uppmana alla andra partier att kanske ta en liten skärv av er 
valbudget och också ge hundra tusen till de nödställda i Haiti. Det har 
vi alla råd med. 
    Även här hemma finns en oro, men av ett helt annat slag. I 
finanskrisens spår, men också beroende av den globala konkurrens vi 
står inför, krävs stora omställningar. Strukturer och företag som vi har 
tagit för givna utmanas av nya länder, nya produkter och tjänster och 
nya företag. På många orter finns en stor oro. I Trollhättan, Vilhelmina, 
Gävle, Olofström och på många andra ställen jobbas det hårt för att 
återkomma till full sysselsättning. Inte minst alla de som går i väntans 

tider och undrar vad som kan hända med Saab, de som har kastats 
mellan hopp och förtvivlan, vill naturligtvis se en lösning. Jag kan 
säga till er i dag: Vi gör allt vad vi kan för att hitta den lösningen, men 
vi vill både värna skattebetalarnas pengar och se till att det blir en 
långsiktig lösning. 
    I varslens spår har regeringen valt en decentraliserad arbetsmodell 
med varselsamordnare där vi för en dialog med regioner och 
lokalsamhällen därför att vi vet att det är där människorna bäst vet vad 
som behöver göras. Vi satsar inte på några kosmetiska paket utan 
mobiliserar de betydligt större resurser som finns i befintliga system, 
inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Almi och på många 
andra ställen. 
    Vi satsar på ett företagsklimat i världsklass. Vi investerar i 
infrastruktur, i utbildning och i forskning för att vi ska klara de stora 
framtidsutmaningarna. Men om vi ska klara konkurrensen framöver 
finns det några grundläggande saker som vi måste få på plats. 
    Vi måste få fler människor att vilja välja företagarbanan så att vi får 
fler som vill skapa nya jobb. Vi måste bli fler som arbetar och 
anstränger oss för att skapa gemensamma resurser. Vi måste bli 
kunnigare, mer innovativa och mer påhittiga, oavsett om vi är 
företagare eller anställda. Hela Sverige, varje ort, måste bidra till den 
gemensamma tillväxten. 
    Sverige har stora möjligheter att komma väl ur krisen. Vi har en hög 
kunskapsnivå. Vi är vana vid tuff global konkurrens. Vi har områden 
där vi till och med är bäst i världen. Inte minst när det gäller att 
förbättra klimatet har vi mycket bra miljöteknik som kan skapa många 
nya jobb. 
    Regeringens sätt att hantera finanskrisen har också gett Sverige ett 
försprång när det gäller de offentliga finanserna. Vi behöver inte stora 
besparingsprogram som många andra länder nu inför. Vi har sunda 
statsfinanser. Vi har en låg ränta som gör att företag och enskilda kan 



känna stor trygghet. Vi har fler och fler som kommer tillbaka till 
arbetsmarknaden från sjukskrivningar och utanförskap. Vi har äntligen 
fått en ordning där människor som blir sjukskrivna och 
förtidspensionerade blir sedda och hörda. 
    För Centerpartiet har det varit avgörande viktigt att vi äntligen har 
infört ett rejält rehabiliteringsansvar och en kedja av insatser för att 
hjälpa människor tillbaka till arbete. Människor som är sjuka ska 
naturligtvis ha rätt till sjukskrivning och sjukpenning, och man ska 
alltid veta att det finns ett system som backar upp och hjälper en 
tillbaka. 
    Regeringen är naturligtvis också hela tiden beredd att justera och 
förbättra våra reformer så att ingen ska behöva känna otrygghet eller 
bli felaktigt behandlad. Varje människa ska bli behandlad med respekt. 
Glöm inte historien! Det var inte humant att som sosseregeringen 
gjorde bara placera människor i utanförskap, förtidspension med 64 
procents ersättning, utan några som helst ansatser till att försöka hjälpa 
människor tillbaka. Glöm aldrig att de som nu slår sig för bröstet och 
talar om rättvisa faktiskt förtidspensionerade 140 personer per dag, i 
regel efter ett års sjukskrivning utan några som helst insatser. Det var 
sosseregeringen, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som 
gjorde att vi fick rekordhöga sjukskrivningstal. 
    När ni nu har presenterat era förslag känns det som om jag har hört 
det här förut. Vi har ju provat era lösningar i fullskaleförsök, och ni har 
inget bra track record. Nu kommer ni med samma medicin igen. Bara 
för att ni ökar dosen av fel medicin innebär det inte att patienten blir 
frisk. Tusentals människor lämnades i Sosse-Sverige i utanförskap och 
långtidssjukskrivningar. Vi vill inte se det igen.  (Applåder) 
    Trots allt bra som regeringen har gjort behöver vi göra mer under 
kommande mandatperiod. Centerpartiet ser många fortsatta 
utmaningar. Det första är naturligtvis att fortsätta vägen fram, trots allt 

det som hände i Köpenhamn, och rädda klimatet. Klarar vi inte det kan 
det mesta andra vara meningslöst. 
    Nu gäller det att Sverige i konkret handling visar hur vi minskar 
utsläppen, ställer om transportsektorn, förbrukar mindre energi, 
renoverar och bygger om våra hus, bygger nytt som är mer 
energieffektivt, tar fram miljövänliga produkter och bygger vårt 
energisystem mer robust. Den senaste tiden har mer än tydligt visat att 
det tredje benet i den svenska elproduktionen, med förnybart, är 
nödvändigt och viktigt. 
    Miljöpolitiken måste också tydligt kopplas samman med 
näringspolitiken. Världen efterfrågar många av de lösningar som 
svenska företag har. Låt oss göra det till en framtidsuppgift att rädda 
miljön och skapa nya jobb samtidigt. 
    Vi måste också göra mer för våra hjältar entreprenörerna. Vi har 
genomfört mer än hundra åtgärder för att förbättra företagsklimatet, 
men det räcker inte. Vi måste fortsätta att sänka kostnaderna och göra 
det lättare att anställa. Vi måste hylla entreprenören som dag ut och 
dag in sliter och släpar för att få företaget att leva och utvecklas. 
Sänkta skatter och arbetsgivaravgifter, enklare regler och annat är 
åtgärder som vi måste fortsätta att vidta. Om fler arbetar får vi också 
mer pengar till välfärden. 
    En annan stor utmaning är att se till att våra ungdomar verkligen får 
jobb. Det är ett gigantiskt resursslöseri att ha så många unga utanför 
arbetsmarknaden. Tänk på alla affärsidéer som de unga har som inte 
kommer till sin rätt. Tänk på alla nya idéer som unga har på 
arbetsplatser som kan göra gott på olika ställen. Regeringen har gjort 
många bra saker men det behövs mer. 
    Centerpartiet anser, precis som de unga, att nya fräscha idéer måste 
prövas. Lägre ingångslön under det första året för unga har ett starkt 
stöd bland de unga och kan öka möjligheterna för ungdomarna att få 



arbetslivserfarenhet. En undersökning visar att 90 procent av 
ungdomarna tycker att det är ett bra förslag. 
    Vi måste också klara av att diskutera arbetsrätten, en arbetsrätt som 
kom till på 30-talet men som behöver moderniseras för att se till att vi 
inte stänger så många grupper ute. Traineeplatser, lärlingsutbildningar 
och ett stöd till ungas innovationer är andra åtgärder som vi måste 
genomföra. 

    Herr talman! Regeringen och Centerpartiet har gjort ett vägval. Vi 
ska gå framåt, inte bakåt som vänsteroppositionen vill. Vi har kommit 
en bra bit på väg, men vi är inte färdiga än med att bygga ett modernt, 
tryggt, öppet, företagsamt och grönt Sverige. År 2010 ska väljarna 
peka ut riktningen. Ska vi gå framåt med nya, moderna lösningar eller 
bakåt med gamla metoder in i framtiden? På ena sidan har vi en 
vänsteropposition som dömer människor till utanförskap, till en evig 
avbytarbänk och större bidragsberoende. Det är en politik som Sverige 
redan har provat, med rekord i utanförskap. På andra sidan står 
regeringen som tror på människans förmåga att växa, utvecklas, 
förändras och vara stark också i en globaliserad värld. Det är där 
skiljelinjen ligger.  (Applåder) 

Anf. 32 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Maud Olofsson återkommer ofta till en beskrivning av 
finanskrisen. Det är en viktig diskussion både när den pågår och 
slutsatserna när den en dag är över. Det är riktigt att vi har haft en 
finanskris, men svenska folket hade nog förväntat sig att vi också 
skulle ha haft en näringspolitik. 
    Vi har i dag i anförandet hört mycket om att värna skattebetalarnas 
pengar. Det är ett uttryck som Maud Olofsson ofta återkommer till. 
Men hur tycker Maud Olofsson att det ska göras? Är det ett bra sätt att 
värna skattebetalarnas pengar för att bygga upp en stark framtida 

näringspolitik att skattesänka bort hela överskottet i budgeten? Var det 
en bra metod för att verkligen slåss för företagens möjligheter att 
utvecklas? Var det en bra metod att i stort sett montera ned stora delar 
av regionalpolitiken och näringspolitiken? Tycker Maud Olofsson att 
det har gått bra att bygga upp näringspolitiken och hjälpa de 
småföretag och entreprenörer som hon säger sig vurma för?  
    Jag tvivlar inte på intentionerna hos Maud Olofsson, men hur kan 
mindre utrymme i statens budget – ständigt dessa attacker på 
arbetsrätten och de fackliga organisationerna, avsaknaden av aktiva 
insatser inte minst för den industri som har lidit så hårt det senaste året 
– värna skattebetalarnas pengar genom att skattesänka bort dem just 
till den grupp som redan har sitt på det torra? Det är inte rimlig 
näringspolitik. Tycker Maud Olofsson verkligen det?  (Applåder) 

Anf. 33 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
    Herr talman! Frågan om skattebetalarnas pengar är intressant. Mona 
Sahlin brukar säga att vi ”sprätter” ut skattesänkningar. I min värld 
äger medborgarna, det vill säga skattebetalarna, sina egna pengar. Vi 
bara lånar av dem ibland för att göra gemensamma saker. Då kan man 
inte säga att man sprätter ut skattesänkningar till dem som egentligen 
äger pengarna.  (Applåder) 
    Jag har lärt mig en sak, nämligen att om jag har fått förtroendet att 
ansvara för skattebetalarnas pengar måste jag vara försiktig. Jag måste 
göra rätt saker. Om rätt sak enligt all vetenskap är att låta människor 
behålla sina pengar, om det är en bra drivkraft för att skapa nya jobb, 
ska de få behålla pengarna.  
    Det är också viktigt att vi använder skattebetalarnas pengar till rätt 
saker för företagen. Hur tror Mona Sahlin att ökade kostnader för 
företag och anställda leder till fler jobb? Har Mona Sahlin inte träffat 
dessa representanter för företagen som tycker att kostnadsnivån är för 
hög? 



    Vi har sänkt skatterna med närmare 50 miljarder för företagen. Du 
vill höja dem. Läs din egen budget. Det står där tydligt och klart. 
Företagen säger att de dignar under skattebördan. Om de ska kunna 
anställa fler måste de få sänkta arbetsgivaravgifter – sänkta skatter. Du 
säger höjda skatter. 
    Frågorna till dig blir: Hur kan höjda skatter för företagen leda till 
fler jobb? Hur kan företagen bli mer benägna att anställa när du 
straffbeskattar dem när de anställer? Det är frågorna du ska svara på. 
(Applåder) 

Anf. 34 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Den rödgröna oppositionen har inga förslag på att 
”straffbeskatta” företag som vill anställa. Vi har förslag som handlar 
om att sänka kostnaden för de företag som till exempel anställer en 
arbetslös ung person. Vi i den rödgröna oppositionen har förslag om 
hur man ska bygga upp kompetensutvecklingen och 
kompetensutbildningen så att företagen verkligen kan anställa den 
kompetens som krävs för att vara med och bygga en stark tillväxt för 
framtiden. 
    Skattesänkningarna handlar om något annat. Det vet Maud 
Olofsson. 10 procent – de allra rikaste i vårt land – har fått mer i 
skattesänkningar än 60 procent av hela folket. Det har inte lett till fler 
jobb. Det har lett till ökade klyftor. 
    Det är märkligt att ändå inte kommentera skattesidan, varför alla 
enligt Maud Olofsson ska ha sänkt skatt utom just pensionärerna. 
Varför ska de undantas? Vad är det för drivkrafter som gör att en 
likadan sänkning av skatten för löntagare och pensionärer kallas för 
bidragspolitik? Jag tycker att det är rättvisepolitik.  (Applåder) 

Anf. 35 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
Herr talman! Mona Sahlin måste svara på varför det är vettigt att först 

ta bort ungdomarna från företagen genom att straffbeskatta unga 
anställda i dag och att företagen sedan ska få bidrag och 
skattesänkningar för att anställa de unga igen. Vad är poängen? Ni 
höjer faktiskt skatten för att anställa unga. Ni tar bort den reform som 
regeringen har genomfört där vi har halverat arbetsgivaravgiften för att 
anställa en ung person. Ni straffbeskattar de företag som vill anställa 
unga.  
    Ni höjer skatten för företag. Försök att förklara för landets 
företagare att med hjälp av höjda skatter kommer de att kunna anställa 
fler. De går inte på det, Mona Sahlin. De har sett er politik i 
fullskaleförsök många gånger tidigare. 
Vi har genomfört 100 åtgärder för att förbättra företagsklimatet i 
Sverige. Vi är beredda att göra mer. Vi har sänkt arbetsgivaravgifter 
och egenavgifter. Vi har infört trygghetssystem för företagare. Vi har 
regelförenklat. Det här har inte Mona Sahlin tänkt göra. Det vet 
svenska företagare. Jag tar gärna en match om företagspolitiken i 
kommande valrörelse. Det ska bli ett sant nöje.  (Applåder) 

Anf. 36 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Jag får en känsla av lätt surrealism när jag hör Maud 
Olofsson. Det är samma argumentation som före valet 2006. Då var 
det svårare för oss att bemöta den eftersom det då inte fanns en 
högerregering som hade prövats mot verkligheten. Då kunde ni prata 
om utanförskapet, arbetslösheten och verkliga problem. Nu har ni 
suttit vid regeringsmakten i snart tre och ett halvt år. Vad är facit, 
Maud Olofsson? Är du nöjd? Är du stolt? 
    Det finns 70 000 fler i utanförskap nu än 2006, räknat på samma sätt 
som Moderaterna räknade i valrörelsen 2006. Det har varit 343 nya 
arbetslösa varje dag det senaste året. Det har blivit försämringar för 
sjuka, arbetslösa och pensionärer. Det är de grupper som kanske redan 
innan hade det sämst. I år kommer 50 000 människor att utförsäkras 
från sjukförsäkringen. 



    Samtidigt med detta sker stora förändringar av anställningstrygg-
heten och arbetsmarknadspolitiken, som leder till att företag tar sig 
rätten att avskeda människor och sedan hyra in samma eller andra till 
sämre villkor. Lönerna sänks. Försäkringsbarheten sänks. Människors 
möjligheter att ställa krav på goda arbetsmiljövillkor och goda 
arbetstider minskar. Vi har exempel från Lagena, Avia, Euromaint Rail 
och Urban Outfitters. Och Centerpartiet står i talarstolen och säger att 
de ska gå till val på mer av samma. 
    Det ska bli fler i utanförskap, fler arbetslösa, fler försämringar för 
sjuka, arbetslösa och pensionärer, fler utförsäkrade och sämre villkor 
på arbetsmarknaden. Grattis, Maud Olofsson! Det låter som en bra 
strategi.  (Applåder) 

Anf. 37 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
    Herr talman! Jag tror inte att Lars Ohly kan vara särskilt stolt över 
sin historia. När vi tog över regeringsmakten fanns ett rekordstort 
utanförskap. För det har du ett ansvar. 
    Sedan vi tillträdde har antalet sjukskrivna minskat från 200 000 till 
100 000. Förtidspensionärerna har minskat från 554 000 till 498 000. 
Det är alltså under en halv miljon nu. I år förväntas 50 000 personer få 
ta del av regeringens rehabiliteringsgaranti. Antalet nybeviljade 
förtidspensionärer har minskat från 74 000 år 2004 till 22 000 år 2009.  
Det är alltså fler som kommer tillbaka till arbetsmarknaden. För mig är 
rätten till arbete den bästa trygghets- och rättvisereform som över 
huvud taget finns.  (Applåder) 
    Du försöker mörka att det på din tid var regel att efter års 
sjukskrivning blev man förtidspensionerad. Många av dem var unga. 
Det var 140 per dag. Det försöker du mörka. Vi vill att de ska komma 
tillbaka till arbetsmarknaden. Det är också därför man både prövas i 
sin sjukskrivning och får hjälp på Arbetsförmedlingen för att komma 
tillbaka till arbetsmarknaden. 

    Du tror att 55 miljarder i skattechock för landets löntagare och 
företagare kommer att leda till fler jobb. Hur kan det leda till fler jobb? 
Vad har du för empirisk bakgrund för att kunna säga det? Vilka 
forskare står bakom dig och säger att en skattechock på 55 miljarder 
leder till fler jobb? 
    Fråga landets företagare om det blir enklare att anställa om de får 
höjda kostnader för anställda! Tror du inte att det kommer att bli fler 
bemanningsföretag, som du talar så illa om, med en skattechock? Tror 
du att det blir lättare att anställa unga bara för att man straffbeskattar 
unga? Tror du att det blir lättare för löntagare att finna motivation att 
jobba mer bara för att man får höjd skatt? 
    Det här är jättetydligt: Du vill straffa ut företagen i Sverige. Jag vill 
stimulera dem att anställa fler. (Applåder) 

Anf. 38 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Men varför har då inte Maud Olofsson gjort detta? Det 
är du som sitter i regeringen. Det är du som är näringsminister och 
vice statsminister, och du har att försvara en politik som har lett till 70 
000 fler i utanförskap och 343 nya arbetslösa varje dag. Det är du som 
har lett en regering som har försämrat villkoren för arbetslösa, sjuka 
och pensionärer. Det är du som sitter i en regering vars politik kommer 
att innebära att 50 000 människor som är sjuka utförsäkras från 
sjukförsäkringen och förvägras rätten att vara sjuka. Det är du som står 
för en orättvis arbetsmarknadspolitik där företagen tar sig rätten att 
avskeda människor och sedan anställa samma eller andra människor på 
sämre villkor. 
    Det är den politiken som ni nu har att ta ansvar för. Varför har du då 
inte satt jobben främst? Det är det som är den stora uppgiften nu. 
Rättvisan, jobben och välfärden måste i centrum, och för det behövs 
det en ny regering.  (Applåder) 



Anf. 39 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
    Herr talman! Jag förstår om Lars Ohly inte har hört talas om 
finanskrisen, för han brukar aldrig höra något sådant. 
Om man tittar på vad som hände före finanskrisen och vad som händer 
nu kan man se att 180 000 nya jobb hade skapats före finanskrisen. Det 
är klart att finanskrisen har påverkat sysselsättningen – vad annars? 
Det gör den i alla andra länder. Trots det har vi ett bättre läge än 
många andra länder. 
    Min poäng är: Vad är alternativet för Lars Ohly? Han vill ju 
straffbeskatta dem som ska skapa de nya jobben. 
Vi har sänkt skatterna för företagen med närmare 50 miljarder kronor. 
Jag vet att om jag ökar möjligheterna för de små företagen att bara 
anställa en till ökar sysselsättningen. 
    Vi vill gå vidare. Vi behöver göra mer. Men vad Lars Ohly vill är att 
höja skatten med 55 miljarder om han får sin vilja igenom. Tro inte 
annat än att det bara kommer att leda till ett ännu större utanförskap 
och ännu större arbetslöshet! De ungdomar som lyssnar här i dag 
måste fundera över: Varför vill du straffbeskatta företag som anställer 
unga?  (Applåder) 

Anf. 40 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! Den här mandatperioden när Centern har haft ansvaret 
för både miljön, näringen och infrastrukturen har klimatpolitiken 
tyvärr tagit steg bakåt. Jag kan ge några tydliga exempel. 
Satsningar på järnväg läggs ned och ersätts av motorvägar som 
Förbifart Stockholm. Det statliga stödet till förnybar energi minskar. 
Statliga Vattenfall bygger nya stora kolkraftverk och köper också 
sådana. Internationellt vill regeringen dessutom införa en rad allvarliga 
kryphål, till exempel kring skogs- och klimatpolitik, och att man ska få 
använda gamla utsläppsrätter även i framtiden. 
    Förfallet illustreras kanske bäst av att Sveriges anseende i 

klimatpolitiken har rasat. Climate Action Network, en global 
samlingsorganisation för 500 miljöorganisationer, rankar varje år 
världens länder ur klimatsynpunkt. Sverige har hittills haft höga poäng 
och hade en tätposition ända fram till 2009, när regeringen lade fram 
sin klimatpolitiska proposition och tog över ordförandeskapet i EU. Då 
rasade bedömningen av Sveriges nationella och internationella 
klimatpolitik i Climate Index. Poängen för Sveriges både inhemska 
och internationella klimatpolitik föll dramatiskt i fjol. I rankningen av 
den svenska klimatpolitiken rasade vi ned till 18:e plats. I stället för att 
inta en ledarposition grupperas vi nu med länder som Marocko, Iran 
och Kazakstan. 
    Min fråga är: Vad är Maud Olofssons förslag för att vända den här 
negativa trenden? 

Anf. 41 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
    Herr talman! Jag förstår om Peter Eriksson är lite avundsjuk på den 
här regeringen, därför att vi har gjort så mycket under så kort tid på 
miljöområdet som Miljöpartiet och Peter Eriksson aldrig kunde göra 
tillsammans med Socialdemokraterna. 
    Jag vill upplysa Peter Eriksson om att vi bygger all järnväg som 
finns projekterad. Det finns ingen mer som går att bygga just nu, utan 
vi satsar alla resurser som går att satsa på järnvägen. Men vi vill också 
reformera vägnätet så att det går att ta sig fram. 
    Aldrig tidigare har så många miljöbilar sålts i Sverige som nu, 
därför att vi har stimulerat det med miljöbilspremien och nu också med 
skattebefrielsen, för att ställa om transportsektorn och minska 
utsläppen. 
    När du var ansvarig satsades inte en krona på havsmiljö. Det är över 
en miljard som har gått till satsningar på havsmiljön för att rädda 
Östersjön, Västerhavet och andra viktiga delar. Aldrig tidigare har vi 
lyckats vända utvecklingen när det gäller fisket. Eskil Erlandsson har 



förhandlat fram både fiskekvoter och en kontroll som gör att fisket 
verkligen är både uthålligt och långsiktigt. 
    Vi investerar rekordmycket i förnybara energikällor. Den energi- 
och klimatuppgörelse som vi har tagit är den mest ambitiösa i hela 
världen. Och nu investeras i vindkraft, bioenergi och många andra 
energislag. Vi har mer än fördubblat anslagen till energieffektivisering 
därför att vi vet att det är en av de mest effektiva åtgärderna för att 
minska klimatutsläppen. 
    Jag kan rada upp en rad åtgärder som innebär att ambitionerna i 
miljöpolitiken har stärkts betydligt sedan vi tog över regeringsmakten. 
Jag förstår om Peter Eriksson är avundsjuk. Jag tycker snarare att han 
ska vara glad över att så mycket händer, för det är bra för miljön och 
bra för kommande generationer.  (Applåder) 

Anf. 42 PETER ERIKSSON (mp) replik:
   Herr talman! Nej, jag är inte avundsjuk. Det är ganska tydligt att 
Maud Olofsson lever i ett slags bubbla när hela världens 
miljöorganisationer ser på svensk klimatpolitik. 
    Ett annat exempel är när den största miljöorganisationen i Bryssel, 
EEB, i dagarna kom fram med en rapport om det svenska 
ordförandeskapet där rubriken var att man är besviken på Sverige. Där 
sade man tydligt att man tyckte att Sverige inte tog ledarskapet under 
Köpenhamnskonferensen utan lät sig bli sidsteppat och att det inte 
fanns de initiativ som man hade förväntat sig från svensk sida på 
grund av den historiskt bra resumé som har funnits kring Sverige. 
    Jag kan dra många andra saker. Vi har fått mycket sämre 
förutsättningar för vindkraft. Vindkraftsföretagen, särskilt de som 
jobbar med kooperativen, är väldigt besvikna på regeringen. Maud har 
accepterat de försämringar som har kommit. Man valde att inte ens 
lägga fram det förslag om en förändring när det gäller egenproducerad 
el i fråga om nettomätning som den egna utredaren lade fram. Det blev 
ingenting av det heller. (Applåder) 

Anf. 43 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
    Herr talman! Jag är mycket stolt över det svenska ordförandeskapet. 
På mitt eget område genomförde vi tre direktiv som handlade om 
energieffektivisering – en av de mest effektiva åtgärderna för att 
minska klimatutsläppen, som jag sade, när det gäller byggnader, däck 
och märkning av hushållsprodukter. Andreas Carlgren har på sitt 
område vidtagit en rad olika åtgärder för att förbättra miljön, liksom 
Eskil Erlandsson, Åsa Torstensson och många andra statsråd. 
Att vi inte lyckades i Köpenhamn kan inte ha att göra med att vi har 
den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i hela världen och att 
vi lyckades få EU att också ta ett ledaransvar. 
    Har inte Peter Eriksson förstått spelet bakom Köpenhamn? Kina 
ville inte ha någon uppgörelse. Kina ville inte att det globala 
samfundet skulle fatta ett beslut om ambitiösa mål och saboterade 
därmed möjligheten att nå en överenskommelse. Jag trodde att Peter 
Eriksson hade följt den här delen. 
    Det som är viktigt nu är att vi, oavsett överenskommelse eller inte i 
Köpenhamn, måste fortsätta arbetet med omställningen för att minska 
klimatutsläppen. Där tror jag att Peter Eriksson och jag faktiskt är 
överens.  (Applåder) 

Anf. 44 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp):
    Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka deltagande i den tragedi 
som har drabbat Haiti. Naturen är fantastisk, och den är det bästa vi 
vet, men naturen kan också vara obarmhärtigt grym mot människor. 
Som vanligt vid naturkatastrofer är det de fattigaste människorna i 
fattiga länder som drabbas värst, och det kan inte nog understrykas hur 
viktigt det nu är med massiva och koordinerade stödinsatser från 
världens länder. 
    Herr talman! Den ekonomiska kris som vi nu går igenom är 
internationell. Det låter på oppositionen som att det är den borgerliga 



regeringen som skulle ha skapat krisen, men så är det inte. Den är 
skapad utanför Sverige, men den får stora återverkningar i vårt land. 
Vi kan inte förhindra krisen och en del av dess återverkningar. Det en 
regering kan göra är att förbättra situationen. Om man gör fel saker 
kan man naturligtvis försämra situationen. 
    Socialdemokraterna, med Mona Sahlin och Thomas Östros, har 
sedan krisens början oavbrutet skällt på regeringen för att vi har gjort 
för lite. Det vi har gjort har vi gjort för sent, och vi har gjort fel. 
Nästan ingenting har varit godkänt. 
    Thomas Östros har hävdat att Sverige har högre arbetslöshet än 
genomsnittet i EU. Mona Sahlin har påstått att tillväxten sjunker 
snabbare i Sverige än i EU. Med de påståendena som grund sågar man 
regeringens politik. 
    Nu har EU-kommissionens prognos för 2010 kommit. Den visar på 
en annan bild när man jämför Sverige med övriga Europa. Sverige har 
i prognoserna lägre arbetslöshet än genomsnittet i EU. Sverige har ett 
budgetunderskott som bara är hälften så stort som genomsnittet i EU, 
och Sverige får i år dubbelt så hög tillväxt som genomsnittet i EU. 
Prognoser är prognoser, men de bygger på en mängd insamlade data 
om utvecklingen. Och nu visar det sig: Den svenska politiken för 
krisbekämpning har, såvitt nu kan bedömas, varit en av de mest 
effektiva i hela Europa. 
    Mona Sahlin och Thomas Östros har pratat om snömos. Den politik 
som ni har ägnat varje dag åt att skälla på är i själva verket en av de 
bästa, i förhållande till jämförbara länder, när det gäller att bekämpa 
krisen. 
    Det är nu dags att blicka bortom krisen. Hur stärker vi svensk 
konkurrensförmåga på sikt i en globaliserad värld? Jag utesluter inte 
att det kan behövas ytterligare åtgärder, akuta krisåtgärder, under 
krisförloppet, men framför allt måste vi fundera långsiktigt. Hur blir vi 
starkare? Hur stärker vi företagsklimatet? Hur skapar vi en mer 

dynamisk arbetsmarknad? 
    För ett år sedan var jag på studieresa i Asien. Jag kom till 
internationella skolan i Shanghai. Där berättade en europeisk förälder, 
en mamma, om hur ett föräldramöte kunde gå till. Hon sade att i 
början av föräldramötet begär ofta en europeisk eller en amerikansk 
förälder ordet och säger: Ni måste ge barnen mindre läxor. De har för 
mycket att göra. 
    Sedan dröjer det en stund. Då begär en av de asiatiska föräldrarna 
ordet och säger: Ni måste ge barnen mer läxor. De har mer att ge. 
Jag tror inte att frågan om framgång och ambition bara handlar om 
mängden läxor. Men vi måste lära oss en läxa. Vi kan inte tro att vårt 
välstånd är givet. Vi måste fundera över vår ambitionsnivå, och skolan 
är central om vi vill att Sverige och Europa ska vara 
konkurrenskraftiga på 2000-talet. 
    Det är oerhört glädjande att det går bättre och bättre för många av de 
länder som vi har varit vana vid att betrakta som fattiga. Människor får 
bättre levnadsomständigheter och högre välstånd. Det är oerhört 
glädjande. Men vi i vår del av världen måste fundera på: Vilka 
ambitioner har vi för 2000-talet? 
    Det enskilt viktigaste för ett land som vill satsa på framtiden är 
skolan, skolan, skolan. 
    Socialdemokrater och de borgerliga, socialdemokrater och liberaler, 
stod enade fram till 1960-talet i synen på svensk utbildningspolitik. 
Det var höga bildningsideal och kunskapskrav för alla som skulle öka 
jämlikheten i samhället. 
    Tage Erlander och Bertil Ohlin var överens. Men sedan hände något 
avgörande. I kölvattnet av 1968 års vänstervåg kom socialdemokratisk 
och rödgrön skolpolitik att drivas kraftigt åt vänster. Och där sitter ni 
fortfarande fast. 



    Ord som bildningsskola och lärdomsskola kom att bli skällsord på 
70-talet. I ivern att skapa det jämlika samhället började den svenska 
vänstern att avskaffa de viktiga incitamenten för förkovran.    
    Studentexamen avskaffades eftersom inte alla blev godkända. Betyg 
avskaffades i hög utsträckning därför att de visade på skillnader i 
kunskapsresultat. Centrala prov skulle avskaffas eller bojkottas därför 
att de visade att eleverna hade lärt sig olika mycket. Utvärdering och 
resultat skulle döljas. 
    Många barn går till skolan varje morgon också i dag utan krav på 
sig hemifrån. Många barn har krav på sig hemifrån. Men alltför många 
har inga förväntningar på sig hemifrån. De har ingen mamma som 
frågar hur det gick på det senaste provet, ingen pappa som frågar om 
han kan hjälpa till med läxor. 
    Det finns hem där man inte har höga förväntningar på 
studieprestationer, kanske för att föräldrarna själva inte lyckades i sin 
skolgång. Alltför många barn växer upp i sådana hem. 
Det sämsta vi kan göra för de elever som inte har förväntningar på sig 
hemifrån är att ha en skola som också är fri från krav och 
förväntningar. Det bästa vi kan göra är att se till att ha en skola med 
höga kunskapskrav och höga förväntningar på alla barn och där det ges 
hjälp och stöd åt dem som inte får stödet hemma. 
    Lärlingsanställningar har nämnts av både Fredrik Reinfeldt och 
Maud Olofsson som en viktig del i en framtida utveckling av både 
skola och arbetsmarknad. 
    Socialdemokraterna har visat ett förakt för yrkesutbildningar under 
den tid då de har suttit i regering. Alla ska bli akademiker. Alla ska bli 
högskolebehöriga, och de som inte klarar av det blir utslagna, i stället 
för att man genomför yrkesutbildningar. 
    Vi genomför nu en total reformering av den svenska 
yrkesutbildningen. Lars Ohlys partikamrater brukar kalla 
yrkeshögskolan för en B-högskola och har varit emot det. Men nu gör 

vi detta. Vi tror nämligen att alla ska ha chanser att utvecklas. Och vi 
behöver dessa människor i vårt samhälle, också dem som inte vill bli 
akademiker, även om en del hyser förakt för den här typen av 
utbildning. 

    Herr talman! Det har varit något märkligt med utvecklingen av 
sjukskrivningssystemet under ett par årtionden. Som har sagts här av 
mina regeringskolleger lever vi längre och längre i vårt land. Vi blir 
friskare och friskare. Arbetsmiljön blir rimligen bättre och bättre för 
varje årtionde som går. Ändå har vi under lång tid haft fler och fler 
sjukskrivna och fler och fler förtidspensionerade. Det går inte ihop. 
Samhället måste anstränga sig mer – och man anstränger sig nu mer – 
för att låta människor komma tillbaka till arbetsgemenskapen. Säger 
man till människor i arbetsför ålder att de inte längre behövs, att det 
inte längre finns en enda uppgift som de kan utföra på vår 
arbetsmarknad eller att de inte har ett värde på arbetsmarknaden 
riskerar man att skapa en livskris för enskilda, och det är ett oerhört 
grymt förhållningssätt. 
    Vi ställer nu höga krav på Arbetsförmedlingen och på 
Försäkringskassan: Ni får inte ge upp om människor! De har en rätt att 
få komma tillbaka in i arbetsgemenskaperna där så är möjligt. 
Jag är precis som Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson, som talade 
före mig, ödmjuk nog att säga: När stora systemförändringar 
genomförs kan naturligtvis enskilda regler behöva justeras. 
Myndigheter kan göra fel i enskilda fall. Våra regler kan behöva 
förändras på enskilda punkter. Men kom inte och säg att det var bättre 
förut när människor stämplades ut i utslagning och utanförskap! 
(Applåder) 

    Herr talman! Ett av de områden där vi också för framtiden måste 
lyfta ambitionerna är vården av och omsorgen om våra äldre. 



    Vi har en god äldreomsorg. Ändå finns det luckor som behöver 
täppas igen. Per-Erik och Birgit har levt ihop i 60 år. Per-Erik har blivit 
för sjuk för att bo kvar hemma och har därför blivit tvungen att flytta 
till ett äldreboende, ett vårdhem. Birgit berättade för SVT:s Sydnytt i 
november att hon skulle vilja flytta med Per-Erik. De har bott ihop i 
hela sitt liv och har kanske inte så lång tid kvar att leva ihop. Men 
Malmö kommun har vägrat. 
    Per-Erik är ledsen för att det är så långt mellan gångerna som han 
får träffa sin fru. Har man vaknat upp vid sidan av samma person i 50–
60 år påverkar detta livet mycket. Det blir ett trauma att inte få 
fortsätta tillsammans, säger vårdhemmets föreståndare. 
    Efter att fallet uppmärksammades i medierna vek sig kommunen. 
Tills döden skiljer oss åt – vi är rätt många som har sagt så inför 
vigselförrättaren. Men i vårt land händer det att kommunen skiljer 
människor åt mot deras vilja, i livets slutskede. 
    Från Folkpartiets sida menar vi att det är dags att införa en lag om 
parboendegaranti i äldreomsorgen, där människor garanteras rätten att 
få bo ihop också i livets sista skede. (Applåder) 

    Herr talman! Mot varandra står två alternativ i höstens val. Det är ett 
regeringsdugligt alternativ som visar stabilitet, långsiktighet och 
konsekvens när det blåser. Det är ett annat alternativ som har fladdrat 
hit och dit mellan alla populistiska ståndpunkter, som har lovat allt åt 
alla och dessutom emellanåt trott på statliga bilfabriker. Valet i höst 
borde vara enkelt. (Applåder)
 
Anf. 45 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Låt mig först reagera på Jan Björklund när han 
diskuterar sjukförsäkringen. Visst kan saker och ting bli fel i stora 
förändringar, som Jan Björklund uttrycker det. Men att införa en 
stupstock i sjukförsäkringen som säger att för att man passerar ett visst 

datum ska man bli frisk och åka ut från försäkringen om man inte kan 
jobba helt och fullt är inget litet fel. Det är en helt annan syn på hur 
drivkrafter för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet ska se ut.  
Vi har dragit lärdom av det system som inte fungerade fullt ut på vår 
tid. Det har varit en viktig del i mitt förnyelsearbete som nyvald 
socialdemokratisk partiordförande. Det har vi fullföljt. Men blir det en 
ny regering ändrar vi. Vi tar bort stupstocken. Det är inget litet fel. Det 
är en annan människosyn. 
    Jag börjar tro att det är något djupt fel på historieundervisningen när 
jag lyssnar på Jan Björklunds sätt att beskriva socialdemokratisk 
utbildningspolitik genom åren. Det är inte en stavelse som är riktig. 
Jag blir förolämpad över beskrivningar som att vi vill att alla ska bli 
akademiker eller att vi har föraktat yrkesutbildningen. Vad är det för 
trams att på det sättet föra debatten om synen på utbildningspolitiken? 
Visst kan man ha förväntningar på barnen. Visst är det så att många 
familjer inte kan uttrycka detta. Det är oerhört viktigt att skolan också 
kan bidra till höga förväntningar på alla barn. Men det är lika viktigt 
att det finns många chanser för alla, att det finns återkommande 
chanser för alla, att man inte stänger möjligheten till utbildningen efter 
gymnasieskolan, att det finns folkbildning. 
    Frågan till Jan Björklund är fortfarande: Om utbildning är så viktigt 
för att bygga upp Sveriges konkurrenskraft, varför finns det färre 
platser i utbildningssystemen i dag än mitt under högkonjunkturen? 
Varför har ni tagit bort så mycket av den yrkesinriktade 
arbetsmarknadsutbildningen när den är den mest effektiva vägen för 
människor tillbaka till arbetslivet?  
    Är skola, skola bara ord? Varför finns det inte politisk kraft bakom 
det, Jan Björklund? Var är förslagen? (Applåder) 

Anf. 46 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
    Herr talman! Jag hörde Mona Sahlin säga samma sak i sitt 



anförande. 
    Jag funderade på om det var rätt så jag kollade upp det. Inte en siffra 
stämmer. Vi har fler högskoleplatser i år än vad Sverige någonsin har 
haft i historien. Inget enda år när Mona Sahlin satt i regeringen hade vi 
fler högskoleplatser än vad vi har i år och inget annat år heller, inte ens 
de år då Mona Sahlin var ute ur regeringen. Det var inte mer då heller. 
Vi har aldrig haft så många högskoleplatser som i år. 
    Vuxenutbildningen varierar över tiden. Den varierar med 
konjunkturen. Det har den gjort med alla regeringar, med era 
regeringar och med vår. Man bygger ut vuxenutbildningen när det är 
lågkonjunktur och drar ned den något när efterfrågan dämpas i 
högkonjunktur. 
    Nu bygger vi ut vuxenutbildningen, därför att vi har lågkonjunktur. 
Vi har fler platser i år än vi hade mitt under brinnande högkonjunktur, 
eller vad det var som Mona Sahlin sade. Om vi jämför med 2005 och 
2006 då vi hade brinnande högkonjunktur är det fler platser i år 2010. 
Stå inte och påstå något annat! Det är fel. 
    Ja, Mona Sahlin, en tredjedel av varje årskull har slagits ut från er 
gymnasieskola. I allt väsentligt sker det på yrkesutbildningarna. Det 
beror på att ni ställer kravet att alla som går på yrkesutbildningarna 
också ska bli teoretiskt högskolebehöriga. Det är själva bakgrunden till 
dessa resultat. Det är få länder som har så hög utslagning från 
gymnasieskolan som Sverige. Det beror på er gymnasiereform. 
Det ändrar vi nu. Vi värderar yrkesutbildningar lika högt som 
akademiska utbildningar. Det blir mer tid för yrkesämnen. Man får en 
yrkesexamen. Man kan gå på yrkeshögskola. Det är inget fult att gå på 
yrkesutbildningar, Mona Sahlin. Varför tycker ni att alla ska bli 
akademiskt behöriga? (Applåder) 

Anf. 47 MONA SAHLIN (s) replik:
Herr talman! Förvisso uttrycker man politiska budskap på olika 

sättberoende på vad man står för och tror på. Faktum är, Jan 
Björklund, att ni började den här regeringsperioden med att dra ned 
kraftigt på komvux. Nu har ni lite rättat till de neddragningar ni själva 
gjorde. Men vi är fortfarande långt ifrån den omfattning som fanns i 
komvux och som borde finnas för att ge alla de chanser som jag tror att 
både Jan Björklund och jag är helt överens om att ungdomarna och de 
vuxna i dag måste få.  
    Det är fortfarande ett faktum att den del av arbetsmarknadspolitiken 
som mest bidrar till chanser att få ett jobb är den yrkesinriktade 
arbetsmarknadsutbildningen. Den är långt ifrån de nivåer som fanns 
mitt under högkonjunkturen.  
    Jag föraktar inte någon form av utbildning, vare sig folkbildning, 
akademisk utbildning eller yrkesutbildning. Men jag vill ha 
förväntningar, Jan Björklund, på alla barn och ungdomar och ge alla 
chansen att kunna bygga på sin utbildning.  
    Du använder ord som får det att handla om att förakta 
yrkesutbildning. Det är att ta bort möjligheter för unga att få en 
utbildning efter gymnasiet. Det är det vi har olika syn på.  (Applåder) 

Anf. 48 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
    Herr talman! Det blir inte sant för att Mona Sahlin gång på gång 
påstår det. Det är bara att omedelbart efter debatten kolla hur många 
platser vi har. Vi har mer platser i vuxenutbildning i dag än vad vi hade 
vid regeringsskiftet 2006. 
     Det är helt korrekt att vi på grund av högkonjunkturen drog ned 
något 2006 och 2007, men när lågkonjunkturen kom byggdes det ut 
igen. Nu är det mer platser än vi hade då. Jag ber om ursäkt att jag 
måste korrigera dig, men jag jobbar med detta varje dag. Jag vet det. 
Vi har fler platser nu än 2006. 
    Du bygger en del av kritiken mot oss på att det skulle vara mindre. 
Sluta upp med det! Tala sanning! 



    Mona Sahlin nämnde sjukförsäkringen. Jag kan citera ur en ledare i 
Folkbladet i dag, en socialdemokratisk tidning: ”Det finns en oroande 
återställartendens i oppositionens utspel. Känslan av en återgång till 
det gamla växer sig stark hos mig när jag läser oppositionsledarnas 
artikel. Det är ingen angenäm känsla.” Det skriver Widar Andersson i 
dag. 
    Jag delar den uppfattningen. Ni vill komma tillbaka till ett system. 
Det är naturligtvis ingenting som ni erkänner, men ni vill komma 
tillbaka till ett system som slår ut människor från arbetsmarknaden. Vi 
vill inkludera människor i arbetsgemenskapen. (Applåder) 

Anf. 49 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Jag tycker oftast att det är intressant att lyssna på Jan 
Björklund. Det är sällan jag delar problembeskrivningarna, och nästan 
aldrig delar jag slutsatserna. Det är ändå en hederlig retorik som jag 
uppskattar. 
    Men jag saknar resonemang om jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Det har varit en folkpartistisk paradfråga genom historien. 
Man kan inte ta upp allt i varje anförande. Det är inte någon kritik mot 
att Jan Björklund just i dag inte nämnde det. Men jag tycker att 
Folkpartiet sällan nämner frågor som berör orättvisor mellan kvinnor 
och män. 
    Vi har ett samhälle där kvinnor tjänar mindre än män. Kvinnor har 
mindre makt över samhällsutvecklingen än män och också mindre 
frihet att göra sina egna livsval i vårt samhälle.  
    Ändå ökar de skillnaderna genom regeringens politik. Kvinnor 
missgynnas av regeringens politik. Det är inte bara något påstående 
som vänsterledaren står i riksdagens talarstol och framför. Det är 
belagt.  
    Riksdagens utredningstjänst har sagt att de skattesänkningar som 
regeringen har genomfört har inneburit att kvinnor har fått 1 000 

kronor mindre i nettolön än vad män har jämfört med tidigare. 
Skillnaderna har ökat med 1 000 kronor i månaden. Detta var före den 
senaste skattesänkningen. Sannolikt är siffran högre. Män tjänar nu 
kanske 1 200 kronor mer i månaden än kvinnor jämfört med vad de 
gjorde 2006. 
    Samtidigt försämras sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. 
Det är framför allt kvinnor som är beroende av dem. 
Pensionerna sänks. Det är framför allt kvinnor som har de sämsta 
pensionerna. 
    Barnfattigdomen ökar med 50 procent, räknar man med. Det är 
framför allt ensamstående och kvinnor som drabbas av de 
försämringar som deras barn får lida för.  
    Välfärden raseras på många områden, vilket innebär att ansvar 
överförs till anhöriga. Oftast är det kvinnor.  
    Har Folkpartiet tappat alla visioner om ett samhälle där män och 
kvinnor har lika rättigheter och möjligheter? Varför säger du aldrig 
någonting om jämställdhet? (Applåder) 

Anf. 50 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
    Herr talman! Lars Ohly tar upp en viktig fråga, nämligen 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Som Lars Ohly börjar med att 
säga är däremot slutsatserna vi drar olika.  
    Det är viktigt att vi till exempel genom jämställdhetsbonusen 
stimulerar ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen. Det har den här 
regeringen infört.  
    Vi har nu infört avdrag för hushållsnära tjänster. Det gynnar framför 
allt kvinnor, på två sätt. Vi skulle kunna önska att det var annorlunda, 
men vi vet att även i dag 2010 bärs ansvaret för hushållsarbetet i större 
utsträckning av kvinnor.  
    Vi vet därför att det gagnar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
att man kan göra avdrag för hushållsnära tjänster. Tjänsterna blir 



tillgängliga inte bara för kvinnor som har jättehöga inkomster utan 
också för vanliga kvinnor. 
    Mängder av kvinnor som jobbar i denna sektor har fått jobba svart i 
årtionden. De får nu möjlighet att jobba vitt och får då både sociala 
försäkringar och pensionspoäng och den trygghet som en fast 
anställning ger. 
    Lönebildning och beskattning är viktigt och intressant. Jag tycker att 
det är viktiga frågor. 
    Varför är det så, Lars Ohly, att i de sektorer där män av tradition 
jobbar – i näringsliv och i företag och industrier – har man 
karriärmöjligheter, utvecklingsmöjligheter och högre löner och det är 
konkurrens mellan olika arbetsgivare, medan det i de sektorer där 
kvinnor av tradition arbetar – till stor del inom den offentliga sektorn – 
inte finns någon konkurrens mellan olika arbetsgivare? Där har vi 
lägre lönenivåer. Jag tror att en viktig aspekt för att jämna ut detta är 
konkurrens mellan olika arbetsgivare. Det är Lars Ohly emot. Jag får 
dock gratulera till att operationen på det privata sjukhemmet gick bra. 
Jag tror att det är viktigt att skapa fler konkurrerande arbetsgivare för 
kvinnor. 
    Jag vet att en av Lars Ohlys viktigaste åtgärder när det gäller 
kvinnor är att höja skatten för vårdbiträden med 1 400 kronor i 
månaden. Du kan väl berätta var vårdbiträdet ska få dem 
ifrån. (Applåder) 

Anf. 51 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Om man verkligen vill komma åt orättvisorna i 
hemarbetet, där det obetalda arbetet i större utsträckning utförs av 
kvinnor än av män, borde man börja med att individualisera 
föräldraförsäkringen. Det var något som Bengt Westerberg försiktigt 
påbörjade under sin tid som socialminister, men som Folkpartiet nu 
har lämnat helt. 

    Ansvaret för hemarbetet borde delas lika. Grunden borde vara en 
delad föräldraförsäkring. 
    Man ska ju inte ha skatteavdrag för en viss konsumtion som sin 
jämställdhetspolitik. Då tror jag att man är ganska svag. Man kanske 
snarare ska diskutera rätten till heltid så att kvinnor också får möjlighet 
att få full lön. Man kanske ska diskutera nattöppna dagis som gör att 
fler kan arbeta. Man kanske ska diskutera varför låglöneyrken för 
kvinnor inte bara gäller offentlig sektor utan i lika stor utsträckning de 
områden där det finns en oerhörd konkurrens, till exempel inom 
handeln, städbranschen och hotell och restaurang.  
    Då krävs det en helt annan politik som sätter jämställdheten mellan 
kvinnor och män i centrum. Tyvärr saknas det i Folkpartiets 
regeringspolitik. (Applåder) 

Anf. 52 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
    Herr talman! Apropå jämställdhet tycker jag att det är intressant att 
höra Lars Ohly säga: Varför ska vi subventionera en viss typ av 
konsumtion? 
    Jag har inte märkt några förslag från Lars Ohly om att ta bort ROT-
avdraget där det handlar om manliga branscher. Det är samma typ av 
skattemässig konstruktion. 
    När det handlar om traditionellt kvinnliga branscher, där 
huvuddelen kvinnor har jobbat svart, tycker Lars Ohly att man ska 
fortsätta att jobba svart. När det gäller de traditionellt manliga 
branscherna, hantverksyrken och så vidare, ska vi ha ROT-avdrag. 
I manliga yrken har vi subventioner, reduktioner, bidrag och avdrag. 
Kvinnor ska inte ens få pensionspoäng. Det är Lars Ohlys 
jämställdhetspolitik.  (Applåder) 

Anf. 53 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! Jag tänker ta upp frågan om säkerhetspolitiken. 



Den viktigaste händelsen i svensk säkerhetspolitik de senaste 
decennierna var när Sovjetunionen föll och de baltiska länderna kunde 
bli fria och självständiga. Det gjorde att gränsen till vår stora granne 
bokstavligen flyttades österut och längre bort från vårt närområde. 
Östersjön blev därmed ett säkrare område. 
    Den viktigaste säkerhetspolitiska förändringen den här 
mandatperioden var när regeringen tyvärr sade ja till den nya ryska 
gasledningen i Östersjön. Då flyttades ryska intressen återigen 
bokstavligen ut i Östersjön och betydligt närmare oss.  
Det är beklagligt att vi har en regering som tar beslut som uppenbart 
försämrar vår säkerhetspolitiska situation. 
    Nu vill Folkpartiet och Björklund ta ytterligare steg på den vägen. 
Nu säger han att risken för en rysk invasion av Sverige ökar och att vi 
måste svara med en upprustning genom höjda försvarsanslag, nya 
brigader och pansardivisioner. Är det verkligen en bra säkerhetspolitik 
att dra i gång en ny kapprustning runt Östersjön? Är det en utveckling 
som är bra för Sverige? Jag tror inte det. 
    Utvecklingen i Ryssland är oroande. Pressfriheten har minskat. 
Mänskliga rättigheter sköts inte på ett rimligt sätt. Demokratin får inte 
riktigt den positiva utveckling som vi hade hoppats. 
Vi ska kritisera det starkt, men jag tror inte att vi har något att vinna på 
att frammana en gammal rysskräck eller starta någon form av 
kapprustning i Östersjön. 

Anf. 54 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
    Herr talman! Gasledningen dras inte på svenskt territorium så 
Sverige har inte möjlighet att säga nej bara för att vi ogillar 
gasledningen.  
    Vi har skrivit på den internationella havsrättskonventionen. Jag 
utgår ifrån att Miljöpartiet står bakom att vi ska följa internationella 
konventioner. När de uppfyller miljökraven har vi sagt ja. I det läget 

fanns det inget val. 
    Om det hade varit svenskt territorium hade det funnits möjlighet till 
en annan prövning, men nu uppfylldes havsrättskonventionen. Så 
fungerar det med havens frihet. Vi vill själva använda Östersjöns 
botten till kablar och ledningar. Det har alla andra länder också rätt att 
göra enligt den internationella konventionen. 
    Utvecklingen i Ryssland är oroande. Det uppfattar jag att alla partier 
nu är överens om. Det försvarsbeslut vi fattade förra våren bygger på 
att årtionden av nedrustning genomförd av de rödgröna avbryts. Vi 
konsoliderar nu försvaret. Vi går in i ett nytt 
personalförsörjningssystem. Vi behåller ett starkt flygvapen och så 
vidare. 
    Det försvarsbeslut vi just har fattat har delvis fångat in oron för 
Ryssland. 
    Mot slutet av nästa mandatperiod ska det ju också fattas ett 
försvarsbeslut för åren framöver. Om utvecklingen i Ryssland 
fortsätter åt det håll vi nu ser menar jag att det är nödvändigt att stärka 
det svenska försvaret. Det är en diskussion som får föras framöver, 
men jag redovisar tydligt vår ståndpunkt i denna fråga före valet. 
Att Miljöpartiet är emot detta är jag inte så förvånad över. Ni har varit 
emot militärt försvar över huvud taget. Ni har en fullständigt oansvarig 
säkerhetspolitik. Ni föreslår 2 miljarder i nedskärningar på försvaret. 
Där är ni faktiskt överens. Om ni själva ser att det går åt det oroliga 
hållet i Ryssland, hur motiverar ni då nedskärningar i försvaret? Ni 
kunde åtminstone ha sagt status quo. Av de pengar som finns ska Mona 
Sahlin dessutom lägga mer på försvarsindustrin. Det blir massiva 
neddragningar i Försvarsmakten med er politik. Hur motiverar ni det? 

Anf. 55 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! Det är alldeles tydligt att det är Folkpartiet och 
Björklund som agerar på ett ansvarslöst sätt. Det är en farlig linje att 



börja driva frågan att Ryssland återigen hotar vårt närområde och 
skulle kunna invadera Sverige och att vi därför behöver rusta upp den 
svenska militären. 
    Jag tycker att det är väldigt oroande att vi har en minister i Sveriges 
regering som driver den linjen. Det är ett tal som handlar om tider som 
har flytt. I Sverige ökar inte säkerheten i dag av att vi får fler 
pansardivisioner. Det är inte så säkerhetspolitik går till i modern tid.  
Vi behöver få en ökad integration med Ryssland. Vi behöver se 
möjligheterna i öster. Vi behöver arbeta tillsammans med Ryssland för 
att få dem att förstå mer av värdet med demokrati. 
    Om Björklund får med sig den borgerliga regeringen på den politik 
han nu driver är det ytterst dåligt och det försämrar säkerhetspolitiken 
för Sverige
. 
Anf. 56 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
    Herr talman! Säkerhetspolitik måste bygga på att man försöker 
bädda för en positiv utveckling. Jag delar Peter Erikssons uppfattning 
att vi måste dra in Ryssland i det europeiska samarbetet så långt det 
går. Samtidigt som man försöker bädda för en positiv utveckling måste 
man gardera sig för att utvecklingen går åt andra hållet. Så byggs 
ansvarig säkerhetspolitik. 
    Utvecklingen i Ryssland är oroande på många sätt. Det är ett mer 
auktoritärt samhälle nu än det var för några år sedan. Opposition och 
regimkritiska journalister jobbar under mycket besvärliga 
förhållanden.  
    Ryssland rustar upp sin krigsmakt. Som ett svar på det har 
vänsterregeringen i Norge bestämt sig för att öka de militära 
resurserna i nordområdena.  
    Man flyttade fram de säkerhetspolitiska positionerna i Östersjön 
redan före gasledningen och det kommer att öka med gasledningen. 
    Detta är något vi måste ta till oss. Att Peter Eriksson inte vill se 

detta är jag inte så förvånad över. Miljöpartiet har varit emot svenskt 
militärt försvar sedan partiet grundades. Ni är i grunden ett pacifistiskt 
parti. Vi partier som har ett ansvar för Sverige måste ju se den här ut-
vecklingen och våga fatta de beslut som behövs i framtiden.(Applåder) 

Anf. 57 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd):
    Herr talman! Världens blickar är för närvarande riktade mot Haiti, 
och världssamfundet gör stora ansträngningar för att komma till rätta 
med effekterna av den förödande jordbävningen. Också Sverige gör 
förstås insatser och inte minst enskilda människor och ideella 
organisationer genom ett väldigt starkt stöd för den nödvändiga 
uppbyggnaden och för räddandet av människor i Haiti.  

    Herr talman! Jag vill hävda att det vore farligt för Sverige om 
oppositionen fick bestämma i vårt land, och jag ska förklara varför. 
Alliansregeringen har ridit ut den värsta ekonomiska stormen sedan 
30-talet. Den har klarats på ett sätt som det hänvisas till och pekas på 
som ett föredöme i stora delar av världen. Vi har klarat av att värna 
välfärdens kärna. Sverige är också ett av få länder som inte tvingas 
genomföra stora besparingar under och efter den globala krisen, och vi 
går därmed starka in i framtiden.  
    Jag vill påminna om hur det har låtit från vänstersidan under de 
senaste två åren. Har vi sagt ett har man sagt två. Har vi sagt två har 
man sagt fyra. Det skulle vara extra allt precis hela tiden.  
Men vad skulle egentligen ha hänt om vi hade haft Sahlin, Ohly och 
Eriksson vid rodret under krisen och om landet hade styrts av glatt 
lättsinne i stället för ansvarstagande? Förmodligen skulle 
skattebetalarna vara glada ägare av en bilfabrik, färre människor i vårt 
land skulle ha ett arbete att gå till, statens låneskuld skulle ha varit 
väsentligt större, vi skulle se stigande räntor som skulle pressa 
skuldsatta familjer och sårbarheten vid kammande nedgångar skulle 



vara större med allt vad det innebär. Då hade vi nu, precis som många 
andra länder, varit i en situation där vi hade fått ägna oss åt en 
fördelningspolitik som hade handlat om att fördela nedskärningar och 
inte reformer som människor har nytta av.  
    Bakom dessa negativa effekter skulle det förstås finnas mängder av 
mänskliga tragedier, och jag tycker att det finns skäl att påminna om 
detta och naturligtvis om de problem som var uppenbara efter tolv år 
av socialdemokratiskt styre. Det finns skäl att påminna om att ansvar 
måste vara det viktigaste ledordet i en svår tid. Att överlåta ansvar på 
oppositionen vore direkt farligt för Sverige.  

    Herr talman! Vi går mot en framtid då allt färre ska försörja allt fler. 
Det finns ingen annan ekvation för välfärden än att alla som kan arbeta 
också ska göra det. Regeringen ställer nu om illa fungerande system 
för att trygga välfärden och välfärdens grunder. Sjukförsäkringen är ett 
aktuellt och omdebatterat exempel på detta.  
    Kommer ni ihåg hur det var under de tolv misskötta åren? Det var 
ett ständigt växande antal personer i sjukskrivning, och allt fler 
förtidspensionerades, 140 om dagen – en närmast obegriplig siffra. 
Ingen frågade efter vilka förmågor som fanns kvar att bygga på. Ingen 
tittade på alternativen till förtidspensionering. Nu vill oppositionen 
tillbaka till detta – samma usla system men klätt i nya ord – utan 
kostnadsberäkningar eller finansiering förstås, höll jag på att säga. Det 
finns inga förslag till hur den sjuke i praktiken ska få möjlighet att 
komma tillbaka.  
    Jag är fast besluten om att vara med och bygga en fungerande 
rehabiliteringskedja, en fungerande välfärdskedja. Det kräver 
människovärdet.  
    De som kan komma tillbaka i arbete ska ha möjlighet till det och få 
stöd för att göra det. De som är svårt sjuka ska förstås inte arbeta. Men 
det vore inte ekonomiskt ansvarigt att avstå från att skapa denna kedja, 

och det vore inte heller medmänskligt. Jag viker inte en tum från 
uppfattningen att det gamla systemet var inhumant och ett slöseri med 
mänskliga resurser som inte är värdigt ett välfärdssamhälle. (Applåder) 
    Jag tror att det är viktigt att regeringen är lyhörd. Vi genomför en 
stor omställning här, och självklart ska vi vara lyhörda. Vi har varit det 
och justerat det som har behövt justeras, och vi ska naturligtvis också 
för framtiden följa vad som händer. Det är inte så att vi är ute efter att 
ställa till det för människor utan att ge ett bra stöd så att människor får 
en möjlighet att komma tillbaka. Det är det som det handlar om, mina 
vänner.  

    Herr talman! Alliansen har inte bara värnat statsfinanserna. Vi har 
också förbättrat hushållens ekonomi. Genom jobbskatteavdraget har 
ett par som är vanliga löntagare ca 3 000 kronor mer att röra sig med 
varje månad trots den ekonomiska krisen. Det är mycket pengar för 
denna familj, pengar som står på spel om vänstersidan vinner valet. 
Det vore farligt för mångas ekonomi.  
    Regeringen har också skjutit till stora belopp för att stötta 
kommunerna och landstingen under krisen. Vi har utvecklat 
äldreomsorgen, och vi har gjort det möjligt för fler att åldras under 
trygga former och i skydd mot ensamhet. Vi har skapat en ny 
lagstiftning, LOV, som stärker den enskildes valmöjligheter också på 
äldre dagar. Vi uppnår målet om 20 000 poliser. Vi har inlett det 
viktiga arbetet som handlar om att förbättra skolan, som Jan Björklund 
talade om här tidigare. Vi har påbörjat förändringsarbetet för att flytta 
fokus från system till patienter, från system till människor. Vårdvalet 
och etableringsfriheten ger både vårdgivare och patienter nya 
möjligheter. Syftet är naturligtvis att stärka den enskildes inflytande. 
Då kanske politikerna inte ska kunna stänga till möjligheter när fler 
vill erbjuda vård om man kan göra det på ett kvalitetsmässigt bra sätt.  
    Vi håller på att genomföra ett efterlängtat lyft av psykiatrin, och 



genom ett intensivt arbete ger kömiljarden nu resultat. Vårdköerna 
kortas snabbt och rejält.  
    Här står vänstersidan helt utan lösningar och får vara iakttagare på 
läktaren. 
    Vi har gjort det billigare att gå till tandläkaren för dem med de 
största kostnaderna. Vi har gjort det möjligt att köpa receptfria 
läkemedel i handeln. För närvarande finns det 3 000 nya inköpsställen, 
och Sverige får fler riktiga apotek. Tillgängligheten ökar. Inte minst 
har vi värnat familjefriheten i och med vårdnadsbidraget och 
barnomsorgspengen. Människors möjlighet att bestämma själva ökar. 
    Ta ett steg tillbaka och se den stora bilden! Det är inget tvivel om 
vilken politisk kraft som bygger grunden för svensk välfärd. Men inget 
av detta hade varit möjligt med en vänsterregering. Man hade 
motarbetat valfrihet eftersom man vill att politiker ska bestämma, och 
man hade snubblat i spillrorna av sina egna misskötta finanser, mina 
vänner.  

    Herr talman! Allt detta är sådant som de rödgröna struntar i eller 
motsätter sig. Det viktiga för dem är systemet. Att ge dem makten är 
farligt på många olika sätt. Det vore farligt för statsfinanserna, det vore 
farligt för jobben, det vore farligt för företagen, det vore farligt för 
människors privatekonomi och för grunderna för välfärden och det 
vore farligt för Sverige, mina vänner.  (Applåder) 

Anf. 58 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Det var vi – Socialdemokraterna tillsammans med 
Vänstern och Miljöpartiet – som återförde svensk ekonomi till 
överskott och styrka efter 90-talskrisen, Göran Hägglund. Vi är 
beredda att göra det igen, utan att ha samma bedömning som Göran 
Hägglund av vad det betyder att ta ansvar för Sverige. 
    Att ta ansvar för Sverige är inte att så förödande låna till 

skattesänkningar. Att ta ansvar för Sverige är inte att så förödande 
skilja på pension och lön när vi talar om beskattning. Att ta ansvar för 
Sverige är inte att efter dessa fyra år enligt era egna beräkningar från 
tiden före förra valet av vad utanförskapet var i dag ha 70 000 fler i 
utanförskap än 2006. Det är inte min och vår definition av vad det 
innebär att ta ansvar för Sverige. 
    Att däremot ta bort stupstocken i sjukförsäkringen och återinföra en 
anständig syn på vad som är drivkrafter och reella 
rehabiliteringsinsatser för att människor ska kunna komma tillbaka till 
arbetslivet är att ta ansvar för Sverige! 
    Jag vill också fråga om apoteken; jag kan inte låta bli att en stund 
till uppehålla mig vid dem. I förra debatten diskuterade vi ju 
medicinerna – om de skulle bli dyrare eller billigare. Nu blir de dyrare. 
Jag måste säga att jag tycker att det är både ekonomiskt och politiskt 
ansvarsfullt att föredra billiga gemensamma lösningar framför dyra 
privata lösningar. 
     Regeringen har gått precis på det motsatta. De tycker att dyra 
privata lösningar är att föredra framför billiga gemensamma lösningar. 
Det är verkligen att driva en ideologisk låsning in absurdum. Så, 
Göran Hägglund, när inte ens detta mål har uppfyllts och du inte ens 
kan säga att du hindrar skenande priser, varför då inte försvara en 
billig gemensam lösning? (Applåder) 

Anf. 59 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! På en punkt ska jag ge Mona Sahlin rätt. Det handlar 
då om det arbete som Socialdemokraterna under 90-talet genomförde 
för att bidra till en sanering av Sveriges finanser. Det gjorde man på ett 
tufft sätt och på ett ganska brutalt sätt – så upplevde många människor 
det – men man återställde ordningen i svensk ekonomi på ett bra sätt. 
Jag tycker dock att det finns synpunkter att lämna på hur man gjorde 
det och på effekterna av det man gjorde. 



Men nu ska Mona Sahlin gå i armkrok med Lars Ohly och Peter 
Eriksson. Säkert kommer man att kunna enas om ett stort nytt 
utgiftskalas. Men har ni hört talas om några gemensamma beräkningar 
beträffande finansieringen, hört att man presenterat hur man ska betala 
alla satsningarna? Det har vi ännu inte hört. Jag tvivlar på att vi 
kommer att få höra om en stabil grund när det gäller ekonomin. 
Sahlin talar om att låna till skattesänkningar, men själv föreslår hon en 
utgiftskaskad. Lägger man samman de tre vänsterpartiernas förslag 
visar det sig att det skulle kosta enormt mycket. Snacka om lånefest i 
sammanhanget! Det som gjorts på sms-lånesidan skulle behöva göras 
också när det gäller statsskulden är jag rädd för. 
    Vidare talas det om att skilja på pension och lön. Ja, vi lägger 
grunden för en stabil pensionstillväxt. Vi gör det utifrån någonting som 
vi gemensamt är överens om. Socialdemokraterna och alliansens 
partier är ju överens om grunden för pensionsreformen. Men har någon 
någon enda gång hört Mona Sahlin stå upp för den överenskommelsen, 
försvara vad som är grunden för pensionen och när bromsen faktiskt 
slår till säga att det är en effekt av den överenskommelse vi har och 
som ändå är det som långsiktigt bygger en stabil pension? 
Vad det handlar om är hur vi lägger grunden för framtiden. Mitt svar, 
herr talman, är att alliansen mångdubbelt bättre än vänstern lägger 
grunden för en växande ekonomi.  (Applåder) 

Anf. 60 MONA SAHLIN (s) replik:
    Herr talman! Göran Hägglund erkänner nu på ett galant och tydligt 
sätt att det Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet gjorde under 90-talet för att återföra svensk ekonomi till 
stabilitet och styrka var ett bra och viktigt arbete. Det kan och måste vi 
igen göra. Då gör vi det utan att försvara sänkta skatter med lånade 
pengar, något som inte skapar jobb utan bara skapar ökade klyftor. 
    Jag försvarar pensionsöverenskommelsen och vet mer än väl att det 

är en sak som avgör inte bara pensionernas styrka i framtiden utan 
också stora delar av vår välfärd. Det handlar om att fler arbetar. Klarar 
man jobben, då klarar man ekonomin och välfärden. Det är det som 
kommer att vara avgörande. 
    Varför i ett läge när bromsen slår till förvärra situationen för 
pensionärerna genom att stå fast vid den ideologiska låsning som 
jobbskatteavdragets innebörd är – detta med att skilja på pension och 
lön? Och varför inte gilla billiga gemensamma lösningar för att klara 
medicinerna och apoteken? (Applåder) 

Anf. 61 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! Jag ska läsa upp en enda rad från meddelandet 
häromdagen från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering – 
det handlar om regeringens mångomtalade 
sjukförsäkringsförändringar: Rapportförfattaren menar att det är själva 
tidsgränserna som lett till att fler börjar arbeta. 
    Det är precis vad det handlar om. Om det inte finns hjälp och stöd 
samt en tydlig tidslinje för den enskilde kommer vi aldrig att kunna 
hjälpa människor tillbaka. Ni vill skygga för det, se bort och inte bry er 
om hur människor i det läget får hjälp och stöd. 
    När det gäller läkemedelsmarknaden är det så att Mona Sahlin leder 
ett parti som för inte så länge sedan hade resonemang om inte hela 
läkemedelsindustrin skulle socialiseras. Därför är det naturligtvis inte 
så konstigt att man tycker att apotek borde drivas i statlig regi och att 
vi ska ha monopol på detta område. 
    Vi ska komma ihåg att den mätning som gjorts av priserna baserades 
på situationen i oktober förra året. Likafullt är det oroande. Men, herr 
talman, det var innan läkemedlen fanns ute i handeln.
 
Anf. 62 LARS OHLY (v) replik:
Herr talman! Göran Hägglund gör sig till en av de främsta 



förespråkarna för privatiseringar, utförsäljningar, avregleringar och 
marknadslösningar; det är så vi ska lösa alla problem. 
    Nu har även apoteken avreglerats. Före avregleringen har, som vi 
hört, läkemedelspriserna väsentligt höjts. För Alvedon har priset höjts 
med nästan 30 procent i samband med avregleringen och 
privatiseringen. 
    Dessutom: Vilka är det som tar över de apotek som vi tidigare ägde 
gemensamt, som var våra gemensamt ägda tillgångar? Ja, det är 
riskkapitalbolaget Altor, riskkapitalbolaget Investor, riskkapitalbolaget 
Priveq Investment och riskkapitalbolaget Segulah som tagit över. 
Riskkapitalbolag kännetecknas av att de agerar kortsiktigt och har 
höga avkastningskrav. När riskkapitalbolaget Segulah öppnade sitt 
apotek i gamla apoteket Påfågelns lokaler vägrade dess vd att 
kommentera vilka vinstkrav man har på verksamheten. Vi 
kommenterar inte sådant offentligt, sade han. 
    Offentlighet och öppenhet minskar med privatiseringar. När 
vinstkraven kommer in får vi dessutom apoteksägare som har intresse 
av att sälja fler mediciner och dyra mediciner. De har alltså ett intresse 
av att människor köper fler och dyrare mediciner.  
    Göran Hägglund var med på invigningen av riskkapitalbolaget 
Segulahs nya apotek. Då kunde Göran Hägglund inte svara på frågan 
om vad han tycker om att det privata apoteket kontrolleras från 
skatteparadiset Jersey. Jag har inga kommentarer till det utifrån det 
kunskapsläge som jag har, sade den ansvarige ministern Göran 
Hägglund.  
    Min fråga är: Har socialministern nu skaffat sig kunskaper som gör 
att han som ansvarig minister kan kommentera riskkapitalbolag i 
Jersey som äger apotek? (Applåder) 

Anf. 63 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! Jag tror att det är viktigt att det beträffande läkemedel 

finns två områden. Det ena handlar om det som är receptbelagt, om att 
läkaren skriver ut läkemedel till mig som patient för att jag ska kunna 
hämta ut dem. Där är priserna reglerade, och det finns ett 
högkostnadsskydd – precis som tidigare har funnits. Vad som händer 
nu är att fler erbjuder sina tjänster. Fler apotek poppar upp. Det gör att 
man lättare kommer åt de läkemedel som man behöver, och det i sin 
tur gör att servicenivån kommer att höjas. Detta är något som är 
oerhört efterlängtat. 
    Det andra handlar om det receptfria, som man nu kan köpa även 
inom Coop och på Ica eller en bensinmack. Det gör att man inte 
behöver vara hänvisad till snäva öppettider på apoteket, som inte har 
öppet under helgen eller kvällen. Detta är något som är betydelsefullt 
och viktigt. Självklart ska vi ha koll på priserna, men som jag har sagt 
förut: Den mätning som presenterades gjordes innan det var möjligt att 
sälja läkemedel i handeln. 
    Om man skulle ha Lars Ohlys ingång, som också Mona Sahlin var 
inne på tidigare, att allting blir dyrare om det får säljas av fler och att 
konkurrens pressar upp priserna blir naturligtvis slutsatsen – och den 
är inte alldeles främmande för Lars Ohly – att vi borde socialisera mer. 
Men när vi har sett detta prövas har det visat sig att effekterna är 
ganska obehagliga, både kvalitetsmässigt och när det gäller friheten 
för enskilda människor. Det finns i dag, när Sverige inte längre har en 
reglering på detta område, två länder som har monopol, Lars Ohly, och 
det är Kuba och Nordkorea. Dit vill inte jag. (Applåder) 

Anf. 64 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Slutsatsen av det Göran Hägglund säger är att Sverige 
förra året var jämförbart med Kuba och Nordkorea eftersom vi då hade 
en reglerad apoteksmarknad och gemensamt ägda apotek. Det är ett 
sätt att argumentera som jag tycker att Göran Hägglund borde hålla sig 
för god för. 



    Problemet negligeras fullständigt. Är det ett problem att vi inom 
apoteksvärlden får ett vinstintresse som innebär att ägarna till apoteken 
faktiskt har ett intresse av att sälja fler och dyrare mediciner? Är det ett 
problem att ägarna till de företag som driver apoteken är 
riskkapitalbolag som har kortsiktiga intressen med höga 
avkastningskrav och är placerade i skatteparadis som Jersey? Har 
Göran Hägglund nu efter några dagar skaffat sig den kunskap han inte 
hade då apoteket Påfågeln invigdes som ett privat apotek så att man 
kan få en kommentar om vad ansvarig minister tycker om att 
riskkapitalbolag tar över det vi ägde gemensamt? Och ser Göran 
Hägglund några som helst problem med det? (Applåder) 

Anf. 65 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! När det gäller Påfågeln och dess ägare har det varit en 
budgivning där olika företag har fått lägga bud på olika kluster av 
apotek. Man har gjort det i en tävlan, och det är seriösa företag som 
bedriver verksamhet på detta område.  
    Det besvärliga för Lars Ohly – ja, det är många saker som är 
besvärliga för Lars Ohly, men en av dem – är att personalen är oerhört 
entusiastisk inför detta. De tycker att det är fantastiskt att få välja 
mellan arbetsgivare och kanske rent av starta egen verksamhet som 
kommer att utveckla detta område för oss som patienter.  
    Lars Ohly säger att det är problematiskt att ägarna vill sälja mer. Jag 
ska påminna om att det är läkarna som förskriver läkemedel när det 
gäller sådant som är riktigt kostnadskrävande, det vill säga det 
receptbelagda. Sedan kan vi köpa enklare läkemedel, och det kommer 
att vara konkurrens på det området. Där ökar tillgängligheten, och det 
tror jag faktiskt är någonting som kommer att gillas mycket av svenska 
folket. (Applåder) 

Anf. 66 PETER ERIKSSON (mp) replik:

    Herr talman! Som Göran Hägglund har märkt är många besvikna på 
Kristdemokraterna, och det är jag också. Jag hade faktiskt förväntat 
mig att Kristdemokraterna i lite större utsträckning skulle stå upp för 
trygghet, medmänsklighet och de värden man ofta försöker gå till val 
på och som man verkar vilja gå till val på en gång till. Min uppfattning 
– och det verkar också vara många andras – är dock att man har lagt 
sig ganska platt för Moderaternas mer hänsynslösa linje när det gäller 
utsatta människor i Sverige.  
    Det gäller till exempel sjukförsäkringen. Man kan knappast säga att 
vi har fått ett tryggare Sverige när så många människor har kastats ur 
inte bara a-kassan utan även sjukförsäkringen. De regler man har infört 
tycker jag inte visar att regeringen har utgått ifrån mänskliga behov.  
Jag har en fråga jag tänkte ställa till Göran Hägglund. Den är lite mer 
grundläggande. Är det verkligen rimligt att fortsätta med ett system 
där människor av politiska skäl inte får ersättning från Försäkringskas-
san? Borde det inte vara medicinska skäl som avgör? (Applåder) 

Anf. 67 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! Jag inleder med ett förfärligt svar – jag säger att frågan 
är fel ställd, Peter Eriksson. Självklart är det så att politiker formulerar 
grunden för regelverket, och sedan har vi myndigheter som tillämpar 
detta regelverk. Det är dock politiker som har och ska ta ansvaret, för 
vi är förtroendevalda att göra det. Jag får alltså säga det tråkiga: 
Frågan är fel ställd, Peter Eriksson. 
    Peter Eriksson försöker måla ut det som att några förfärliga saker 
som kommer att försämra för människor håller på att hända. Han ger 
inga exempel utöver sjukförsäkringen. Jag ska komma till den också, 
men säg något om tandvården, Peter Eriksson! Där fördubblar vi det 
offentligas ansträngningar för att alla människor i vårt land ska kunna 
få en anständig tandhälsa. Det betyder allra mest för dem som har de 
största kostnaderna och sämst tandstatus.  



Säg något om hur vi kortar vårdköerna! I stället för att människor 
månad efter månad får vänta, ofta under stor smärta, får de nu 
möjlighet att träffa en läkare. Är det något som slår mot de sämst 
ställda i Sverige?  
    Vi rycker upp psykiatrin, vilket gör att vi efter åratal av politiker 
som har sett bort från detta ser till att förbättra område efter område så 
att vi kan ha en psykiatri som är värd namnet. Försämrar det för 
människor, Peter Eriksson? 
    Det vi gör nu är en jättelik operation för att förstärka och förbättra 
välfärden i Sverige. Vi vet nämligen att människor behöver det. 

Anf. 68 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! Den stora debatten i samhället i dag rör nog trots allt 
sjukförsäkringen. När jag ställer frågor om trygghetssystemen och 
sjukförsäkringen till Göran Hägglund, som är minister i den regering 
som har genomfört dessa förändringar, svarar han: Säg något om 
tandläkeriet!  
    Prata om tandvården i Sverige kan man naturligtvis också göra, men 
jag ställde en fråga om sjukförsäkringen. Svaret från Göran Hägglund 
där är att det är fel fråga. Jag tror inte att människor runt om i Sverige i 
dag tycker att det är fel fråga att undra om det är rimligt att utgå ifrån 
politiska och ekonomiska skäl när det gäller sjukförsäkringen. Borde 
man inte i första hand utgå ifrån medicinska skäl?  
    Det är helt uppenbart att ni för första gången i modern historia har 
ändrat om i denna grundläggande försäkring. Ni utgår från helt andra 
premisser än den folk är vana vid, läkare är vana vid och där utsatta 
människor behöver känna en trygghet i att vi faktiskt har en försäkring 
som fungerar när vi blir sjuka. (Applåder) 

Anf. 69 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! När Peter Eriksson framställer det som att denna 

regering försöker ställa till det för människor tycker jag att det finns 
skäl att peka på viktiga områden där vi genomför stora förbättringar 
som betyder enormt mycket för enskilda människor. Detta tycker Peter 
Eriksson inte är särskilt intressant, men det är det jag vill stryka under. 
Det som händer på sjukförsäkringsområdet är inget undantag i detta 
sammanhang, utan vad vi vill åstadkomma är en mer aktiv 
rehabilitering av människor. Peter Eriksson var tidigare en del av ett 
stödparti till Socialdemokraterna som med armarna i kors lät 
människor utförsäkras och förtidspensioneras en masse. Detta var ett 
bekymmer. Det var ett bekymmer ur ekonomisk synvinkel – vi 
behöver allas deltagande för byggandet av framtiden – men det var ett 
bekymmer också ur rent mänsklig synvinkel. Vi ändrar på detta. Jag 
säger inte att vi gör allt perfekt, men jag säger att vi vill göra allt 
perfekt. Vi vill anstränga oss för att se till att vi får ett mänskligt 
system där alla kan få hjälp och stöd att komma tillbaka, herr talman. 
(Applåder) 

Anf. 70 LARS OHLY (v):
    Herr talman! Det är svårt att hålla ett anförande i riksdagens 
talarstol i dag utan att på något sätt nämna Haiti. Det är flera av mina 
kolleger som redan gjort det. Jag tror att vi alla är lika berörda, oavsett 
om vi har nämnt det eller inte. En av de frågor som rör oss mest och 
som upprör oss mest är underlåtenheten att agera tidigare för att utrota 
fattigdom och orättvisor. Hade man gjort det hade människor inte 
behövt lida av katastrofer i denna omfattning. Men det gör oss väldigt 
besjälade av tanken att nu göra allt vi kan för att underlätta för de 
människor som drabbats. Det tycker jag är en styrka att vi från olika 
politiska läger faktiskt kan se detta och också agera i enlighet med det. 
Men det är klart att en partiledardebatt ett valår inte i första hand kan 
handla om sådant som vi är överens om, utan den ska naturligtvis i 
första hand visa fram de olika alternativ som väljarna har att ta 



ställning till i valet den 19 september. Här har vi ett rödgrönt 
samarbete med visioner, ett samarbete där vi säger: Det går att minska 
orättvisorna i samhället. Det går att minska skillnaderna och klyftorna 
i samhället. Det går att göra något åt de orättvisor som människor 
upplever i sin vardag. 
    Vi har ett rödgrönt regeringsalternativ som säger: Det går att 
demokratisera, att ge människor mer makt över sin vardag och över 
samhällsutvecklingen. Det går att minska de klyftor som utmärks av 
att vissa har mer makt än andra, och det går att bygga en bättre välfärd. 
Det går att öka tryggheten för människor. Det är bra inte bara av det 
uppenbara skälet att vi får ett samhälle som är mer civiliserat och 
mänskligt, utan det är bra också av det skälet att det bidrar till 
utveckling. Det bidrar till att människor vågar mer; det bidrar till att vi 
får en bättre tillväxt. 
    Då har vi några problem som vi måste lösa. Arbetslösheten ökar och 
har ökat under en längre tid. Tro inte att jag inte ser den ekonomiska 
krisen. Tro inte att jag beskyller den borgerliga regeringen för varenda 
arbetslös. Så är det inte. Men ni har ansvaret för politiken för att 
bemöta den ökade arbetslösheten. I vissa fall har ni till och med 
bidragit till ökad arbetslöshet genom era beslut. Till exempel har ni 
inte bemött behoven inom välfärdssektorn med tillräckligt mycket 
resurser. Till exempel har ni inte sett till att göra det möjligt för 
industrin att expandera. Vi saknar en näringspolitik i stor utsträckning. 
Vi har ett läge där arbetslöshetsförsäkringen har urholkats. Över en 
halv miljon, kanske nästan 600 000, människor har lämnat a-kassan 
under er period vid rodret. Det har skapat ökad otrygghet, men det har 
också skapat en jakt på arbeten. Den som inte har någon försäkring är 
naturligtvis beredd att ta ett jobb till nästan vilka villkor som helst 
eftersom alternativet är försörjningsstöd. Har man ingen försäkring är 
man naturligtvis beredd att ta ett jobb till de sämsta lönerna och till de 
sämsta villkoren. Därför är det inte fel att beteckna den högerallians 

som styr landet som en lönesänkarallians. 
    Samtidigt monteras sjukersättningen ned, och där säger man att det 
är ett sätt att få människor i arbete. Det är klart att alla ska få möjlighet 
att utöva sin arbetsförmåga, men alla ska också ha rätten att vara sjuka 
när de är sjuka. Man ska inte tvinga sjuka människor att arbeta. Man 
ska se till att de får rehabilitering och möjlighet att återgå till arbete i 
stället.  
    Samtidigt förbigås anställningsskyddet alltmer på svensk 
arbetsmarknad, vilket leder till sämre villkor och lägre löner. När 
piloter sägs upp på Avia och sedan hyrs in av samma företag saknar de 
ofta kollektivavtal och de försäkringslösningar som kollektivavtalen 
ger. När anställda sägs upp på Euromaint rail i Malmö och sedan hyrs 
in för att företaget just fått stororder är det klart att det blir till sämre 
villkor. Urban Outfitters hyr in bemanningsföretag därför att 
personalen haft mage att kräva kollektivavtal. 
     Det här skapar större otrygghet och sämre villkor och gör att 
lönerna sänks. Kollektivavtalen trängs tillbaka även med de domar i 
EU-domstolen som vi har sett och som innebär att det blir svårare att 
kräva kollektivavtal av utländska företag på svensk arbetsmarknad. 
Vi har en vision om ett rättvisare arbetsliv, ett mer demokratiskt 
arbetsliv där människor känner trygghet att våga både ställa krav och 
förändra. Ett arbetsliv där människor blir tystare och inte vågar vara 
oppositionella är ett arbetsliv som kommer att bli sämre när det gäller 
arbetsmiljö, villkor, utveckling. De anställda som känner att de vågar 
ställa krav bidrar till ett bättre arbetsliv och bättre företag. 
    Det är naturligtvis rätt att beskriva den nuvarande regeringen som 
en skattesänkarallians. De rikaste har fått mest. Den rikaste tiondelen 
har fått lika mycket som 60 procent av befolkningen i 
skattesänkningar. Vi vet att detta inte gäller vissa grupper. Sjuka, 
arbetslösa och pensionärer står utanför de skattesänkningar som har 
genomförts. Det är en sorts bestraffningspolitik för dem som är sjuka, 



arbetslösa eller gamla. De måste få ett incitament att arbeta, säger 
man. Nej, pensionärer behöver inget incitament att arbeta. De har 
arbetat och slitit i sitt liv och ska ha rätten till en bra och värdig 
ålderdom. 
    Arbetslösa och sjuka blir inte mer angelägna om att arbeta av att de 
bestraffas med sämre ersättningar. De behöver arbete, arbetstillfällen, 
möjligheter till utbildning och utveckling för att kunna komma tillbaka 
i arbete. De behöver inte sämre villkor och utförsäkringar. Dessutom 
sänks pensionerna i år, vilket gör orättvisan än mer uppenbar.  
Samtidigt ökar utanförskapet. Vi har fler enligt Moderaternas sätt att 
räkna, 70 000 fler, än vad vi hade 2006 i utanförskap. Välfärden har 
inte blivit bättre. Enligt regeringens egen budgetproposition kommer 
60 000 lärare, sjuksköterskor, förskollärare och undersköterskor att 
sägas upp. Det är effekten av att kommuner och landsting inte har 
tillräckligt med resurser för att möta behoven. Det är inte så att 
behoven har minskat, tvärtom. Människors behov av bra utbildning, 
bra omsorg och bra sjukvård är större i dag än tidigare. Ändå möts 
detta med uppsägningar därför att ni föredrar skattesänkningar framför 
satsningar på välfärden.  
    Vår vision är en helt annan. Vår vision är världens bästa välfärd. 
Ingen ska behöva oroa sig för att bli gammal. I vårt samhälle ska vi 
veta att ålderdom inte bestraffas och att människor ska kunna leva ett 
bra liv långt upp i åren.  
    Min vision innebär att vi inte har något behov av privata 
försäkringar för att få den trygghet som vi tycker är nödvändig vid 
arbetslöshet, vid sjukdom eller vid ålderdom. För att det ska kunna 
fungera måste vi skattefinansiera. Vi måste betala solidariskt alla 
tillsammans för att alla ska känna att man är del av ett samhälle där 
ingen faller ur.  
    Världens bästa sjukvård ska utdelas efter behov. Människor som är 
mest sjuka ska få de största resurserna, inte som nu med 

vårdvalssystem där man styr resurserna till dem som efterfrågar mest 
och där det blir mer lönsamt för läkare att behandla rika människors 
förkylningar än att behandla svårartade kroniska sjukdomar hos fattiga 
människor.  
    Vi ska ha världens bästa utbildning som raserar och river ned de 
klasskillnader som finns och utjämnar livschanser mellan människor. 
Vi ska ha världens bästa förskola, som visar på vikten av att barn i 
tidig ålder får tillgång till en pedagogik och lär sig saker och dessutom 
utvecklas tillsammans med andra barn. 
    Vi ska ha världens bästa äldreomsorg och hemtjänst som gör att 
människor känner sig trygga med att när krafterna tryter tar vi ett 
gemensamt ansvar för att alla ska kunna leva ett bra liv även då. 
   Vi ska onödiggöra de privata alternativen genom att bygga världens 
bästa välfärd. Alla ska ha tillgång till den efter behov, och vi ska betala 
den solidariskt och gemensamt med skatter. Gustav Möller, en gammal 
socialdemokratisk socialminister, sade en gång: Endast det bästa är 
gott nog åt folket. Det tycker jag är en bra paroll för en ny rödgrön 
regering som tar sig uppgiften att skapa världens bästa välfärd. 
(Applåder) 

Anf. 71 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
     Herr talman! Jag tänkte resonera något med Lars Ohly om 
energipolitik. Lars Ohlys parti är åtminstone konsekvent. Lars Ohlys 
parti var ett linje 3-parti redan vid tiden för folkomröstningen, när vi 
båda var lite yngre. Mona Sahlins parti har bytt från linje 2 till linje 3, 
men Lars Ohlys parti har varit konsekvent hela tiden. 
    Men det jag har så svårt att få ihop är detta och Vänsterpartiets 
historia som industriarbetarparti. Det är de regioner där Vänsterpartiet 
traditionellt har ett mycket starkt stöd – industriregioner i Norrland 
och Norrbotten och vad det nu är – som är de allra mest elberoende i 
vårt land. 



Jag funderar på hur Lars Ohly får det här att gå ihop. Sverige ska 
också i framtiden ha kvar en industri, men Lars Ohlys energipolitik 
innebär att man kraftigt stryper elförsörjningen. Kärnkraften ger oss 
knappt 50 procent av vår elektricitet. Den vill nu Lars Ohly avveckla 
på 10–15 år, tror jag det står i era motioner. Vi har tio reaktorer. Det 
betyder att en reaktor ska stängas var 18:e månad om Lars Ohly får 
bestämma. Vi har nu stängt två reaktorer – de två minsta i Barsebäck. 
Det har tagit tolv år, och vi har nu kris i elförsörjningen. Men Lars 
Ohly vill alltså stänga en reaktor var 18:e månad under 10–15 år 
framåt. Till slut har då hälften försvunnit. 
    Nu kommer Lars Ohly att säga: Vi vill bygga ut det förnybara. Det 
vill vi också. Sanningen är att det är nu det satsas på utbyggnaden av 
det förnybara. Det var oerhört segt tidigare, under er tid. Det är nu vi 
bygger ut det förnybara. 
    Men vi måste vara realistiska. Vindkraften står för drygt 1 procent 
av elförsörjningen. Kärnkraften står för 50 procent. Det finns ingen 
chans att vindkraften ska kunna ersätta kärnkraften. Dessutom blåser 
det mindre när det är kallt, vilket är ett stort problem. Hur ska detta gå 
ihop? 
   Basindustrin i Sverige sysselsätter hundratusentals människor. Den 
är mycket elintensiv. Den ger hundratals miljarder i exportintäkter för 
Sverige. Hur ska Sverige kunna vara kvar som en industrination om 
man genomför Vänsterpartiets energipolitik? 
 
Anf. 72 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Jag får tacka för den frågan. Jag tycker att den är 
seriös och väsentlig att diskutera. Jag tror att vi har ett gemensamt 
intresse av att se till att vi har en energiförsörjning som är hållfast och 
inte alltför dyr och som gör att både svensk industri och svenska 
hushåll känner att man kan lita på den. 
    Det var också precis det som var utgångspunkten för den 

överenskommelse som Socialdemokraterna, Vänstern och 
Centerpartiet hade tidigare. Därför skrev vi i överenskommelsen att 
kärnkraften ska avvecklas i den takt som möjliggörs av satsningen på 
andra alternativ. 
    Jag är inte nöjd med den takt som de nya alternativen växte till i 
under den period då jag hade inflytande över budgetförhandlingarna. 
Jag tror att vi måste öka takten väsentligt. Jag tror också att vi ska se 
till mångfalden i de nya alternativen. Jag tror inte att vi ska låsa fast 
oss enbart vid vindkraft, även om vindkraftsutbyggnaden är oerhört 
väsentlig. Jag tror att vi också ska fundera över vågkraft som en stor 
energikälla i framtiden. Jag tror att biobränsleproduktionen kommer att 
behöva öka. Jag tror att solenergi för uppvärmning kommer att vara 
viktigare. När jag har sagt detta måste jag erkänna att det inte kommer 
att innebära att vi snabbt kan ställa av hela den svenska 
kärnkraftsproduktionen. Även om vi ökar takten kommer det att ta lite 
tid. 
    Därför har vi nu när Centerpartiet har lämnat den överenskommelse 
som vi hade gemensamt i stället fått en överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet. Den säger i det 
väsentligaste samma sak, nämligen att vi ska ställa av kärnkraften. Det 
var också innebörden i det folkomröstningsresultat som genomfördes 
när Jan Björklund och jag var yngre, nämligen att kärnkraften ska 
ställas om. Men vi ska göra det i den takt som de nya alternativen 
växer till och därigenom möjliggör förnybar energi i stället för de 
gamla – olja, kol och kärnkraft.  (Applåder) 

Anf. 73 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (fp) replik:
    Herr talman! Det där låter ju bra. Det är bara det att det inte låter sig 
göras. Problemet är att de tio nuvarande svenska kärnkraftsreaktorerna 
går ur tiden om 10–15 år. Då är de för gamla, och då måste de stängas 
av antingen de behövs eller inte. 



    Vad Lars Ohly nu säger är att vi har 10–15 år på oss att ersätta 
hälften av elproduktionen med någonting nytt. Från 1980 har det tagit 
30 år att öka vindkraften från 0 till 1 procent. Men det är 50 procent 
som behöver ersättas på 10–15 år, Lars Ohly. Det är det som inte 
kommer att funka. Det som kommer att hända är precis det som har 
hänt den här vintern; elpriserna kommer att gå upp därför att det 
kommer att finnas mindre elektricitet. Då slås basindustrin ut, Lars 
Ohly. 
    Ni älskar att säga att framväxten av de nya energikällorna ska ge så 
otroligt många nya jobb. Men det är subventionerade jobb, Lars Ohly. 
Man kan säga så här: Låt oss riva hela riksdagshuset i eftermiddag och 
bygga upp ett likadant i morgon! Det ger naturligtvis en massa jobb, 
men problemet är att det inte ger någon ekonomisk utveckling. Det är 
det som är problemet. Lönsam energi ska stängas igen och ersättas 
med något som måste subventioneras fram. Det är där det inte går 
ihop, Lars Ohly. 

Anf. 74 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Jag har svårt att se det som ett problem att kärnkraften 
måste avvecklas. Jag tror tvärtom att det är helt nödvändigt, inte minst 
ur ett miljöperspektiv, att vi gör oss av med de gamla icke förnybara 
energikällorna. Kärnkraften hör dit. Kärnkraften medför stora ingrepp 
i naturen och sår i jordskorpan som inte kan återställas. Den är farlig 
vid framställning, och den producerar dessutom ett radioaktivt avfall 
som vi fortfarande inte har en bra förvaring för. Det är en dålig 
energikälla i längden. 
    Om vi ökar takten för att kunna ersätta kärnkraften med andra, 
förnybara energikällor har jag svårt att se det som ett problem. Men 
Jan Björklund har rätt; vi måste öka takten. Vi måste se till att de nya 
energikällorna växer till i mycket större omfattning än hittills. Vi ska 
inte äventyra energiförsörjningen vare sig för svenska företag eller

 hushåll. (Applåder) 
Anf. 75 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! Jag har roat mig med att titta på Vänsterpartiets 
webbsida. Roat mig är kanske fel uttryck, men jag har tittat där för att 
läsa lite grann om politiken och sådant som vi har lite olika 
uppfattningar om. 
    En intressant post som jag hittade där handlar om Vänsterpartiets 
sjukvårdspolitiska talesperson som gör ett uttalande. Jag skulle gärna 
vilja att Lars Ohly genom sitt svar belyser uttalandet här. Hon är 
bekymrad över följande faktum – och nu läser jag vad det står: På två 
år har antalet besök hos läkare ökat med 460 000 i Stockholms län. 
Elina Linna, som är den sjukvårdspolitiska talespersonen, är kritisk till 
slöseriet med skattebetalarnas pengar. Vilka är det som inte ska få vård 
i Lars Ohlys Sverige? 

Anf. 76 LARS OHLY (v) replik:
    Herr talman! Först och främst vill jag uppmana fler att göra som 
Göran Hägglund – inte alltid, men när det gäller att gå in på 
Vänsterpartiets hemsida www.vansterpartiet.se. (Applåder) 
    När det gäller sjukvården har vi sett ett systemskifte som är på väg 
och som förstärks av den politik som regeringen för. Det systemskiftet 
går ut på att det inte längre är behoven som ska stå i centrum för den 
sjukvård som ges. I stället ska även sjukvården i större utsträckning 
vara lönsam. Vårdvalssystem förstärker detta. Här i Stockholm är det 
tydligt. De vårdcentraler som har lagts ned i och med vårdvalets 
införande har legat i befolkningstäta områden med ganska låg 
utbildning och låga inkomster. I stället har nya vårdcentraler vuxit till 
som har kunnat ta emot patienter som har mycket mindre behov men 
som har ganska starka röstresurser och som har ganska stor förmåga 
att efterfråga vård. 
    Det är just detta som Elina Linna menar. Det är ett slöseri med 
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skattebetalarnas pengar att subventionera vård som inte behövs – vård 
av relativt friska – i stället för att lägga resurserna där de behövs så att 
vi kan minska de orättvisor som finns inom vården. Människor får i 
dag ibland alltför länge stå i kö och alltför länge stå utanför den vård 
som de är i behov av. Det uttalandet instämmer jag fullständigt i. Det 
finns ingen som helst motsättning mellan mig och Elina Linna i den 
frågan, utan tvärtom. Det är vår politik att vi ska ha en behovsstyrd 
välfärd som omfattar alla. (Applåder) 

Anf. 77 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (kd) replik:
    Herr talman! Det gör mig mycket bekymrad att Lars Ohly står på 
samma linje. Det handlar om vilket system vi ska ha. Från 
vänstersidan säger man uppenbarligen att vi ska fortsätta med det som 
de själva stod för tidigare, nämligen en ransonering av vårdresurserna. 
Detta är ett bekymmer. Det är det som har gjort att så många 
människor har fått stå och vänta så länge på att få den vård som de vill 
ha. Det finns personer som väntar på starroperationer som får vänta i 
ytterligare några månader. Det finns personer som väntar på 
kranskärlsoperationer som får vänta ännu längre. Det finns personer 
som väntar på höftledsoperationer som får vänta ännu längre om man 
inte kan gå till ett privat alternativ vid sidan om. 
    Jag vill att det offentliga ska fungera så väl att man onödiggör 
privata sjukförsäkringar. Vi ska se till så att väntetiderna är korta. Då 
välkomnar jag fler aktörer på området – fler som vill erbjuda sina 
tjänster och som är med och utvecklar vården. Patienten avgör. 

Anf. 78 LARS OHLY (v) replik:
Herr talman! Det kan vid en första anblick se ut som om Göran 
Hägglund och jag är överens. Vi vill onödiggöra privata 
sjukförsäkringar. Jag vill även onödiggöra vinstintresset inom vården 
eftersom jag tror att det leder fel. Jag vill i stället att vi ska ha en 

behovsbaserad sjukvård, omsorg och skola. Det är det bästa sättet att 
organisera ett samhälle. Då får alla som behöver bra utbildning, bra 
omsorg och bra sjukvård det efter behov, oavsett hur mycket pengar 
man har, oavsett var man är född, oavsett vilket kön man har. Vi ska ha 
en jämlik och rättvis vård.  
    Det är motsatsen till den politik som Göran Hägglund bedriver i 
regeringsställning. Det är precis tvärtom mot det som Göran Hägglund 
står för. Vårdvalssystem och marknadsanpassning av sjukvården som 
kommer att leda till att vi får ett systemskifte där efterfrågan styr i 
stället för behoven.  
    Vi i det rödgröna alternativet kommer att vända den utvecklingen. 
Vi ska ha en rättvis vård för alla. (Applåder) 

Anf. 79 PETER ERIKSSON (mp):
    Herr talman! Medan vi i det rödgröna laget de senaste dagarna har 
lagt fram en rad nya förslag har borgerligheten den senaste tiden haft 
fullt upp med att försvara sig för sina misslyckanden med 
sjukförsäkringen, vargjakten och prishöjningarna på apoteken. Det 
slarvigt och dåligt förberedda blir alltmer betecknande för den 
borgerliga regeringen.  
    Den Schlingmannska retorikfabriken verkar också ha tömt lagret för 
de nya moderaterna. Vi har inte fått se några nya visioner och inte 
heller någon gemensam politik för nästa mandatperiod. Ännu fler 
jobbskatteavdrag imponerar inte när allt fler ställs utanför arbete och 
trygghet. 
    Det rödgröna samarbetet tar däremot allt tydligare form. Vi arbetar 
intensivt med att förbereda ett gemensamt regeringsalternativ inför 
valet i höst. Väljarna ska veta vad man kan förvänta sig för politisk 
inriktning.  
    Våra olika partier har olika erfarenheter och politiska 
utgångspunkter. Miljöpartiet bidrar med en grön frihetlig dimension. 



Jag ska med några tydliga exempel visa vad det innebär och hur det 
kan lämna avtryck i det rödgröna regeringsalternativet inför valet 
2010. 
    Frihet är ett ofta missbrukat ord inom politiken. För de gröna är vårt 
gemensamma ansvar för framtiden och för utsatta människor 
grundläggande värderingar. Men det finns också en frihetlig tradition 
inom den gröna rörelsen som har stärkts de senaste åren. I dag syns det 
till exempel genom att vi står i det främsta ledet för att stärka skyddet 
för privatlivet i grundlagen. Vi har länge varit starka motståndare till 
ökad övervakning av storebror. Vi vill skapa en mer deltagande 
demokrati. 
    Människor måste få leva sina liv utifrån sina förutsättningar, etniskt, 
kulturellt och sexuellt. Vi bejakar mångfalden. För oss är det en 
frihetsfråga. Därför blir det också ett angrepp på det fria och 
livsbejakande när rädslan för andra grupper och kulturer tillåts ta över. 
Det frihetliga med en politik för företagande och entreprenörskap 
ligger i att vi själva, och tillsammans med andra, kan forma våra liv 
och vår försörjning. Politikens uppgift är att skapa bättre 
förutsättningar för fler att göra det. Människors kreativitet och vilja att 
starta och driva företag måste tas till vara bättre. Därför kan 
Miljöpartiets förslag om sänkt skatt för småföretag vara en 
frihetsfråga. Entreprenörer behövs, inte bara i näringslivet utan lika väl 
i den offentliga sektorn. Det är entreprenörerna som banar väg för det 
nya och som trampar de stigar vi måste hitta för att få ett bättre 
samhälle. 
    Däremot leder ytterligare inkomstskattesänkningar för oss som 
redan har det bra på bekostnad av utsatta grupper som sjuka och 
arbetslösa knappast till en ökad frihet i samhället. Jag är rädd för att 
borgarna är på väg att privatisera samhällsproblem som sjukdom och 
arbetslöshet. I stället för att vi har fungerande gemensamma 
försäkringssystem blir det ditt eget personliga misslyckande som du 

får klara av själv om du blir allvarligt sjuk. Det ger oss ett hårdare och 
kallare samhälle. Den gröna hållningen innebär tvärtom att ge nya 
livschanser och att aldrig ge upp människor.  
    Det senaste året har jag i varje partiledardebatt varnat för effekterna 
av regeringens förändringar av sjukförsäkringen. Jag är därför både 
glad och stolt över att vi rödgröna i går kunde presentera våra 
gemensamma förslag till förbättringar i sjukförsäkringen. Jag tror att 
de är nödvändiga för att människor ska återfå förtroendet för 
trygghetssystemen. 
    Den stelbenta och många gånger hänsynslösa hållning som framför 
allt Moderaterna har visat gentemot utsatta och sköra människor 
skrämmer mig. Vi kan inte fortsätta ha ett system där människor av 
politiska skäl inte får ersättning från Försäkringskassan. Det måste 
vara medicinska skäl som avgör den frågan, punkt slut. 
    De gröna står för långsiktig hållbarhet. I dag är vi långt ifrån målet 
att klara klimatfrågan, att skydda den biologiska mångfalden och få till 
stånd ett hållbart resursutnyttjande. Det kräver handling nu. I grunden 
är det en frihetsfråga med globala dimensioner. De rika ländernas 
utsläpp begränsar frihet och livsutrymme för den fattiga världen 
genom omfattande klimatförändringar. Världen behöver internationella 
överenskommelser, men vi har inte råd att vänta längre på att globala 
avtal ska lösa problemet. Till syvende och sist måste alla 
överenskommelser följas av riktiga åtgärder på nationell nivå.  
    Svensk klimatpolitik har tyvärr hamnat på dekis just när människor 
förväntade sig och var beredda på åtgärder och beslut. Både Sverige 
och världen skulle därför vinna på att vi återigen tar ledningen i 
klimatfrågan. Vi behöver investera och bygga om Sverige. Det är i dag 
det viktigaste steget för att skapa jobb och framtidstro. Behoven är 
stora, och vi har ingen brist på konkreta förslag.  
    Vi anser att de rödgröna måste våga ta beslut om ökade 
investeringar för att bygga ut järnvägssystemen. Vi vill flytta över 



transporter från vägar och flyg till järnväg och sjöfart. För att stärka 
konkurrenskraften och få en kraftig ökning av kapaciteten i hela 
järnvägssystemet vill vi satsa på en höghastighetsbana mellan 
Stockholm, Köpenhamn, Malmö och Göteborg.  
    Vi behöver kapacitetsökningar även i andra delar av Sverige. 
Kollektivtrafiken i våra större städer behöver också byggas ut. Tyvärr 
har denna mandatperiod varit fyra förlorade år för en nödvändig 
omställning av infrastrukturen.  
    Det är ett misstag att tro att höghastighetsbanor inte passar för 
Sverige, att vi är för få och att vi bor för glest. Det är snarare tvärtom. 
För att Sverige ska behålla en stark konkurrenskraft för framtiden 
behöver vi större arbetsmarknadsregioner som knyter samman 
människor och företag. Det leder till fler jobb. Det bästa sättet att satsa 
är att satsa på moderna och snabba järnvägar. Med höghastighetsbanor 
mellan storstäderna skapar vi också ett kraftigt ökat utrymme för gods- 
och persontrafik som är regional på våra stambanor. 
    Det andra alternativet, att fortsätta vara helt beroende av flyg och 
långväga vägtransporter, är oerhört riskabelt. Oljepriset kan mycket 
väl skena i väg inom några få år. Då sitter vi där med våra fina lastbilar 
och flygmaskiner. 
    Det kan också hända att världens ledare vid nästa eller nästnästa 
förhandlingsrunda inte längre anser sig ha råd att misslyckas utan 
faktiskt tar sitt ansvar och begränsar användningen av fossila bränslen. 
En annan viktig del i en grön omställning ligger i bostäderna. Vi har 
fortfarande 300 000 villor som använder direktverkande el. Om vi 
stöder effektiviseringar för att minska användningen av energi i våra 
bostäder löser vi också samhällsproblemet med elbrist när det är kallt 
på vintern. 
    Vi gröna vill ha rejäla stöd till fastighetsägarna för att bygga mer 
energieffektivt. Nu är det rätt att satsa stort på att bygga om 
miljonprogramsområdena. Ett första steg har vi i de rödgröna partierna 

kommit överens om. Vi vill vidga ROT-programmet till att också gälla 
flerfamiljsbostäder.  
    Genom att ta fram enkla och tydliga regler för att gynna produktion 
av egen el vill vi skapa förutsättningar för en revolution i det lilla. Det 
storskaliga energisystemet ska kompletteras med lokal egen 
produktion i villan eller i bostadsrättsföreningen. Vi vill därför 
garantera dig att för varje kilowattimme du producerar får du 
motsvarande minskning av det du betalar för från energibolaget och 
det du behöver betala skatt för. Då betalar du bara för den el som du 
netto gör av med. Samtidigt blir du mindre beroende av eljättarna. 
Tyvärr har regeringen sagt nej till det förslaget, som kom från den 
egna utredaren. 
    Politiken kan inte ställa sig vid sidan av och se på när utvecklingen 
går åt fel håll. Därför är det också ett ansvarslöst förhållningssätt att 
som regeringen säga att marknaden själv ska avgöra helt hur 
framtidens energisystem ska se ut. Är det något som är helt uppenbart 
är det att just marknaden har misslyckats med att hantera klimatfrågan. 
Detsamma gäller den biologiska mångfalden. Politiken måste våga 
styra och ge ramar för marknadens aktörer. Vi gröna vill ge människor 
mer makt över sina liv och underlätta för enskilda att göra val som 
bidrar till en hållbar utveckling. 
    Jag tror på framtiden. Nu närmar vi oss ett val. Det blir spännande, 
eftersom vi har tydliga alternativ som gör skillnad på riktigt. 
(Applåder) 

Anf. 80 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
    Herr talman! Det har varit en lång debatt. Oppositionen har ägnat 
väldigt mycket tid åt att beskriva finanskrisen och framställt det som 
att regeringen närmast oavkortat har ansvar för detta, oavsett hur det 
ser ut i vår omvärld och i Europa. 
    Vi som följer detta har dock inte fått anteckna så väldigt mycket om 



vad de gemensamt vill göra om de vinner regeringsmakten. Det beror 
på att det inte finns någon sådan gemensam politik. 
    Ni fick inte heller, eftersom Peter Eriksson inte hade tid nog för det, 
höra vad Miljöpartiet föreslår. Jag tänkte därför berätta något om 
Sveriges bäst bevarade hemlighet, vad Miljöpartiet har tänkt göra, om 
ni har tänkt rösta på dem. 
    Jag vill påpeka att det i de flesta debattartiklar ni slår upp och läser 
handlar om stora satsningar med stora konsekvenser. Då har man oftast 
använt 100 miljoner, ibland till och med 150–200 miljoner. 
Miljöpartiet tänker år 3 föreslå följande skatteökningar: 
En effektskatt på kärnkraft och höjd fastighetsskatt på vattenkraft, 4 
000 miljoner. Det kommer att ge ökade energipriser över hela Sverige. 
Skatt på flygresor, 3 000 miljoner. Det kommer att ge ökade 
flygbiljettspriser. De för diskussioner om att förbjuda inrikesflyget i 
delar av Sverige. 
    En införd kilometerskatt på 6 500 miljoner. Det är de tunga 
transporterna vi inte behövde. Behöver vi inte dem i Sverige? Tror ni 
att det inte har någonting med jobb att göra om man gör en sådan 
massiv skatteökning? 
    Men nu, svenska folket, kommer den rejäla smällen: höjd 
bensinskatt år 3, 16 200 miljoner, utan lättnader för någon. Lyssna nu, 
alla ni som inte bor i Stockholms innerstad: utan lättnader för någon, 
16 200 miljoner. 
    Vägvalet är: Antingen får Miljöpartiet igenom detta. Då väntar en 
skattechock. Eller också får de inte igenom det. Då har Miljöpartiet 
inget budgetalternativ. Vad blir det, Peter Eriksson? 

Anf. 81 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! Jag tänkte att vi skulle presentera vårt gemensamma 
budgetförslag i vårbudgeten i slutet av april. 
    Vad jag vet har borgerligheten större problem än vi med att komma 
överens om hur det ska regeras de närmaste åren när det gäller den 

ekonomiska politiken. Jag anser inte att vi har särskilt stora problem. 
Vi har gemensamma idéer på en lång rad områden. 
    Jag kan gärna fortsätta den uppräkning som Fredrik Reinfeldt gör. 
Vi vill sänka skatten för småföretag med 10 miljarder. Det passerar 
ändå den där 5-miljardershistorien som du hittade på förut. Varför drog 
du inte den också? (Applåder) 
    Vi har fler förslag. Vi vill göra stora satsningar på att förändra 
infrastrukturen, både i våra storstäder och mellan våra städer. Det är 
anledningen till att vi vill ställa om hela det transportsystem vi har i 
Sverige. Vi vill också satsa mer på att bygga om våra bostäder, så att 
de blir mer energieffektiva. Det kommer att spara pengar för många 
människor. Det kommer att göra att energipriserna snarare går ned. 
Men den svaga regering som vi har i dag låter kärnkraften gå på 
halvfart och låter människor ta de enorma elpriserna mitt i vintern. 
Jag tycker inte att ni har särskilt mycket imponerande att komma med 
när det gäller vad ni vill göra för att göra Sverige bättre och mer 
konkurrenskraftigt för framtiden. Vi vill satsa på investeringar och 
göra så att företagen får bättre möjligheter att utvecklas. Jag tycker att 
det är en rätt tydlig skillnad. Sedan får vi se vilken den gemensamma 
ekonomiska politiken blir. Men det blir också en fråga som ni har kvar. 
Vi kommer förhoppningsvis att få se det lite senare. (Applåder) 

Anf. 82 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m) replik:
    Herr talman! Nedsatta arbetsgivaravgifter för småföretag, 10 
miljarder, står det i Miljöpartiets ekonomiska alternativ. Två rader 
under det står det: Höjda arbetsgivaravgifter för 18–25-åringar, 11,9 
miljarder. Det man förlorar på karusellerna tar man igen på gungorna, 
eller hur det nu var. 
    Men, Peter Eriksson, vi har nu hört väldigt stora ord här i ditt 
inledningsanförande. Väljarna ska veta vad som väntar. Ja, men det är 
väl precis det jag ställer frågor om? Vad är det som väntar, Peter 
Eriksson? Är det att Miljöpartiet får genomföra sin skattechock för 



framför allt människor som bor utanför Stockholms innerstad utan 
några som helst lättnader, eller kommer ni inte att få igenom det?     
Skillnaden mellan er och Socialdemokraterna när det gäller 
bensinskatterna är i relationen ett till tio. Ni har fått med er en tiondel 
av detta när det gäller Socialdemokraterna. Om ni inte får igenom era 
16 200 miljoner i höjd bensinskatt, då existerar inte ert 
budgetalternativ. Allt det vackra du har stått och lovat, allt vi har råd 
med, allt det moderna, allt det fina, det bygger på denna finansiering. 
Kommer ni att få igenom det, Peter Eriksson, eller kommer ni att ge 
efter i förhandlingarna? Det är en viktig fråga att svara på. 

Anf. 83 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! Jag kan tala om för statsministern att vi inte har någon 
skattechock att presentera. Vårt budgetförslag är fullt rimligt utifrån 
den situation vi i dag befinner oss i. Det är det som gör det så 
besvärligt för regeringen i det här läget. Ni startade i en situation med 
70 miljarder i underskott, och ni vill prata om nya skattesänkningar 
totalt sett. Den ekvationen anser vi inte går ihop. Vi måste ta ansvar för 
välfärden i framtiden. Dessutom vill vi ta ansvar för framtida 
generationer genom att göra investeringar som gör Sverige mer 
hållbart i framtiden. Därför behöver vi pengar. 
    Ni låtsas som om ni inte behöver pengar och tror att Sverige ska 
kunna regeras vidare med bra trygghetssystem och en bra välfärd i 
framtiden, trots att ni fortsätter att underminera hela den offentliga 
sektorns finansiering. Det är ansvarslöst, och den politiken vägrar vi 
att ställa upp på. (Applåder) 

Anf. 84 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
    Herr talman! Det var intressant att lyssna till Peter Erikssons 
inledningsanförande, där han försökte beskriva Miljöpartiets bidrag i 
vänsterkartellen. Ni skulle stå för en grön frihetlig dimension. Ni 

skulle bejaka mångfalden. Du sade att entreprenören behövs i den 
offentliga sektorn. Du avslutar med att säga att människor vill ha mer 
makt över sina liv. 
    Jag undrar: Har du fattat vad du har röstat för i riksdagen den 
senaste tiden? Låt mig ta några exempel! 
    Lagen om valfrihet innebär att äldre medborgare själva får 
bestämma över hemtjänst, särskilda boenden och vilken vård och 
omsorg de ska ha. Det röstade ni emot. Ni röstade emot det fria 
vårdvalet, som innebär att vi själva ska få välja var vi ska få vård. Ni 
röstade nej till avregleringen av apoteksmarknaden. Ni säger också att 
ni på sikt ska avskaffa de hushållsnära tjänsterna – inte nu, eftersom 
det skapar så himla mycket jobb, men sedan, när det inte behövs, då 
ska ni avskaffa det. 
    Hur rimmar detta med det du säger om att det behövs entreprenörer 
i offentlig sektor, att vi behöver förnya den och att medborgarna ska få 
bestämma mer? Det är precis tvärtom ni gör! 
Jag måste säga att jag är otroligt besviken på Miljöpartiet. Ibland har 
ni varit nära oss. Det gäller till exempel friskolorna, men det är ni 
också emot nu. Ni har varit nära oss, men nu hägrar makten. Ni sitter 
med Lars Ohly och Vänsterpartiet. Det är klart att ni måste 
kompromissa. Men att ni var beredda att kompromissa så till den 
milda grad att ni glömmer precis allt som ni har stått för tidigare tycker 
jag är förfärande. 
    Jag skulle vilja ha svar på frågan. Hur rimmar era egna 
ställningstaganden här i riksdagen om den offentliga sektorn med det 
du står här och säger, att vi behöver fler entreprenörer, mer valfrihet 
och en större frihet? 

Anf. 85 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! Jag försökte att ge en liten förklaring alldeles nyss, och 
jag ska gärna fortsätta på den linjen. 



    Apoteken är ett bra exempel. Vi tycker visst att det är bra att ge 
människor bättre valfrihet. Men vi kan inte göra det till priset av att 
kostnaderna för sjukvården, medicin och läkemedel skjuter i höjden. 
Det är ingen valfrihetsreform för människor att betala dubbelt så 
mycket för medicinen. Jag förstår inte den logiken. 
    Man kan dra det på flera områden. Vi vill genomföra en 
frihetsreform även när det gäller det privata livet och helga det lite 
grann från politiska ingrepp. Men du har nu suttit i en regering som 
gång på gång har drivit en lång rad förslag och förändringar, FRA och 
Ipred, som försämrar privatlivets helgd. Det är ganska svagt av ett 
parti som påstår att man bryr sig om människor och är frihetsinriktat. 
Jag tycker inte att den argumentation håller som du har för vad frihet 
är. 
    Jag har också noterat att Maud Olofsson anser att hushållsnära 
tjänster är vår tids stora frihetsrevolution. Jag ställer inte heller upp på 
den beskrivningen. Jag ser det snarare som ett utslag av att man vill gå 
tillbaka till ett samhälle med större klasskillnader och från 
medelklassen låta andra ta över det lite smutsigare jobbet för att det 
inte är så roligt att hålla på med, och så betalar man skattesubventioner 
till det. Jag är inte imponerad alls. 
    Friheten borde vara någonting som vi upplever och gör tillsammans 
allihop och inte att låta några andra ta över det tråkiga jobbet. 
(Applåder) 

Anf. 86 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c) replik:
    Herr talman! Det är otroligt klargörande. Det Peter Eriksson säger 
om att människor ska ha frihet och bestämma själva, att vi ska ha fler 
entreprenörer i offentlig sektor är absolut ingenting som du är för 
eftersom du inte är för någon av de frihetsreformer vi genomför. 
    Jag fick inte ett enda svar. Inom vilka områden är du beredd att öka 
friheten för medborgarna inom den offentliga sektorn? Det var det vi 

talade om. Det var vad jag ställde en fråga om. 
    Du har sagt nej till den avreglering vi gör inom Apoteket. Du säger 
nej till LOV. Ni säger nej till friskolor, ni säger nej till att människor 
får välja inom vården, och ni säger nej till hushållsnära tjänster. 
Vad är det ni säger ja till? Var ska entreprenörerna komma fram? Ni 
har varit för hushållsnära tjänster. Stå inte och säg något annat! Men ni 
har lyssnat på Lars Ohly, eftersom han nu är med i gänget. 
    Vi vill ha frihet för medborgarna. Vi tror att fler kvinnor kan starta 
företag i hela den offentliga verksamheten. Vi tror att det är bra att 
människor får bestämma mer själva. Vi tror att konkurrens också ger 
en bättre välfärd. Vad säger du, Peter Eriksson? (Applåder) 

Anf. 87 PETER ERIKSSON (mp) replik:
    Herr talman! Ibland går det lite för fort. Maud Olofsson har väl det 
problemet ibland. Men man får acceptera att det kan vara på det sättet. 
Nu kommer till exempel friskolorna in. Det är fel att vi säger nej till 
friskolorna. Vem var det som för bara några dagar sedan skulle minska 
ersättningen till Sveriges friskolor på gymnasienivå med kanske 20 
procent? Efter att mediedrevet gick i gång backade regeringen. Men 
Maud Olofsson stod bakom det. Det skulle ha lett till att vi hade fått en 
lång rad skolor i Sverige som hade gått i konkurs. Det var du beredd 
att genomföra. 
    En av de allra första åtgärderna som regeringen genomförde efter 
valet var att höja avgifterna för landets alla småföretag. Det sade jag 
direkt att vi inte kan acceptera. Vi ville tvärtom göra en större sänk-
ning än som gjorts tidigare. Snacket om att den här regeringen varit ett 
starkt kort för Sveriges småföretagare håller inte. Det är inte en san-
ning som håller om man granskar den lite mer noggrant. Det är snarare 
så att Sveriges småföretagare är väldigt besvikna i dag. (Applåder) 
 
Partiledardebatten var härmed avslutad. 



Utrikespolitisk debatt i riksdagen 17 feb 10:
Kammarens protokoll
Riksdagens snabbprotokoll 2009/10:76
Onsdagen den 17 februari Kl. 09:00 - 19:01
1 § Justering av protokoll
 
Justerades protokollet för den 11 februari. 

2 § Utrikespolitisk debatt

Anf. 1 Utrikesminister CARL BILDT (m):
    Herr talman! Ärade ledamöter! Låt mig kort börja med att beklaga 
att utrikesdeklarationen kom att ligga ute på Utrikesdepartementets 
hemsida under ett antal minuter i går. Så ska det inte vara. Dokument 
av denna art ska först komma riksdagens ledamöter till handa. Jag har 
bett riksdagens talman om överseende med denna incident.  
    Vår värld står inför stora utmaningar som bara kan lösas i bred 
samverkan. Bara så kan vi bidra till fred och säkerhet i utsatta länder 
och regioner. Bara så kan vi verkningsfullt främja utveckling, 
demokrati och mänskliga rättigheter i världen, möta klimatutmaningen 
och skapa förutsättningar för en uthållig globalisering. 
Under andra halvåret 2009 hade vårt land ansvaret för 
ordförandeskapet i Europeiska unionen. 
    Vi fortsatte med framgång att verka för ett Sverige som står starkare 
i Europa och ett Europa som står starkare i världen. 
Det är genom det europeiska samarbetet som Europas nationer kan 
göra sitt inflytande gällande i en multipolär värld med stora 
utmaningar. Det är genom Europa som vår röst får tyngd och våra 
insatser kraft. 

    Utrikesdeklarationen 2010 är den första under Lissabonfördraget – 
ett fördrag som innebär ett avgörande steg för att stärka Europeiska 
unionen som global aktör genom att matcha dess ekonomiska tyngd 
med politisk kraft. 
    Europa har därigenom fått nya möjligheter att utforma den 
internationella utvecklingen utifrån europeiska intressen och 
värderingar. Det är regeringens främsta utrikespolitiska prioritet att 
verka för att så fullt ut kan ske. 
    Regeringen har tidigare presenterat och förankrat Sveriges 
säkerhetspolitik i riksdagen. Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast. 
Vår utrikespolitik är en del av den gemensamma europeiska 
utrikespolitiken, och en avgörande del av vårt dagliga arbete handlar 
om att vara med om att forma och föra ut denna. Framväxten av en 
europeisk utrikestjänst, vars utveckling Sverige aktivt stöder, är ett 
exempel på detta. 
    Medlemskapet i Europeiska unionen innebär att Sverige ingår i en 
politisk allians och tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet. 
Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett 
angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi 
förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige 
drabbas. 
    För Sverige, som valt att tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet, 
är detta en naturlig och önskvärd utveckling, liksom det är naturligt 
och önskvärt att verka för att unionens röst i världen blir allt tydligare. 
Det är så som våra värden och nationella intressen bäst värnas i en 
alltmer komplex värld. 

    Herr talman! Sverige tog över ordförandeskapet i Europeiska 
unionen under en tid av stora utmaningar. Den finansiella krisen hade 
fullt ut börjat slå mot den reala ekonomin och unionens roll inför och 
under klimattoppmötet i Köpenhamn stod i centrum. Det vilade ett 



tungt ansvar på vårt land att som unionens ordförande fullfölja 
ratificeringen och inleda genomförandet av Lissabonfördraget, 
samtidigt som den nya kommissionen skulle utses och det nyvalda 
Europaparlamentet tillträda. 
    Vi visade att vi är engagerade och kompetenta européer. Vi drev vår 
unions dagordning framåt på viktiga punkter. 
Europeiska unionen spelar en central roll i det omfattande 
internationella samarbetet som har varit avgörande för den 
ekonomiska återhämtning som vi nu allt tydligare skönjer. 
För att möta den ekonomiska krisen och minska riskerna för nya 
allvarliga finansiella obalanser har tillsynen av finansmarknaderna 
skärpts och initiativ tagits för att främja frihandel och motverka 
protektionism. Den europeiska samordningen av den ekonomiska 
politiken har fördjupats. 
    På klimatområdet var unionen starkt pådrivande för en uppgörelse i 
klimatfrågan i Köpenhamn. Där andra svek visade unionen sin 
förmåga att ta ansvar genom att lägga konkreta och ambitiösa bud på 
bordet. Resultatet från Köpenhamn blev ur det perspektivet en 
besvikelse. Förtroendet mellan länder måste återställas och de minst 
utvecklade och mest sårbara ländernas behov uppmärksammas. Nu 
måste världen enas om en klimatöverenskommelse som säkrar att 
tvågradersmålet uppfylls. 
    Regeringen kommer med kraft att verka för att så sker. 

Herr talman! Framväxten av EU som en global aktör är en konsekvens 
av institutionella reformer och politiskt ledarskap, men ytterst vilar 
unionens framgångar på dess attraktionskraft, dess ekonomiska tyngd 
och dess värdebaserade samhällsmodell. 
    Den successiva utvidgningen har medfört att unionen i dag består av 
över en halv miljard människor, att den är världens största integrerade 
ekonomi som står för cirka en fjärdedel av den globala produktionen 

och en femtedel av världshandeln. Unionen bidrar också med omkring 
60 procent av världens samlade utvecklingsbistånd. 
Vårt Europa ska vara ett öppet Europa. Vi är alla öppna ekonomier och 
öppna samhällen. Demokratin är det europeiska samarbetets självklara 
grund. 
    Vår europeiska union förblir – i enlighet med fördragets artikel 49 – 
öppen för alla de europeiska länder som vill och förmår att leva upp 
till de krav ett fullt deltagande i vårt samarbete innebär. Vi vill inte 
stänga dörrar mot framtiden – vi vill öppna möjligheter. 
Europeiska unionen har ett särskilt intresse och ansvar för 
utvecklingen i våra grannländer i öst såväl som i syd. Europas 
fredspolitik i närområdet stärker stabiliteten på vår kontinent och vår 
trovärdighet på den globala arenan. 
    Under det svenska ordförandeskapet hade vi möjlighet att medverka 
till att bryta blockeringar vad gäller den europeiska 
integrationsprocessen på västra Balkan. 
    Kroatiens anslutningsförhandlingar accelererade, sedan tvisten med 
Slovenien om gränsfrågans fortsatta hantering hade lösts. Serbien, 
Makedonien – den före detta jugoslaviska republiken – och 
Montenegro gavs viseringsfrihet till Europeiska unionen. Albaniens 
ansökan om medlemskap sändes vidare till kommissionen. Vi hade 
också möjlighet att ta emot Serbiens ansökan om medlemskap. 
Tillsammans med USA gav vi nya impulser till den nödvändiga 
reformering av Bosnien som vi hoppas ska vara möjlig efter höstens 
parlamentsval. 
    Genom Europeiska unionens mjuka makt har länderna på västra 
Balkan tagit reformvägen och avgörande steg mot europeisk 
integration och därigenom mot stabilitet och ökat välstånd. Genom att 
låta unionens dörrar stå öppna bidrar vi på ett väsentligt sätt till fred 
och demokrati på vår egen kontinent. Vi kommer att vara fortsatt starkt 



engagerade i den europeiska freds- och integrationsprocessen på västra 
Balkan. 
    Vi kunde också öppna ytterligare ett kapitel i 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet. 
    Vi välkomnar den fortsatta demokratiska omvandlingen av Turkiet. 
Vi ser med oro arresteringar av demokratiskt valda politiker och i 
landets reformering, med ett starkare skydd för de mänskliga 
rättigheterna, en utveckling av mycket stor betydelse för framtiden. 
Även om mycket återstår, inte minst en ny och modern författning med 
ett starkare skydd för de politiska rättigheterna, är vi övertygade om att 
Europeiska unionen blir såväl ekonomiskt mer dynamisk som politiskt 
starkare med Turkiet som medlem. Vi skulle än tydligare visa att vårt 
europeiska samarbete kan överbrygga de motsättningar som förr 
präglade vår kontinents historia, och fortfarande präglar delar av vår 
värld. 
    En överenskommelse om Cyperns återförening skulle ge ny 
stimulans till utvecklingen i sydöstra Europa. Sverige stöder fullt ut 
FN:s medlingsinsatser som syftar till ett enat Cypern. 
    I somras lämnade Island in sin medlemskapsansökan. Island deltar 
redan i Schengensamarbetet och är genom EES-avtalet en del av den 
inre marknaden. Sverige kommer att verka för att Islands EU-
förhandlingar inleds så snart som möjligt och får en snabb och effektiv 
förhandlingsprocess. 
    Under det svenska ordförandeskapet togs därutöver viktiga steg i 
genomförandet av det östliga partnerskapet. Regeringen kommer 
under 2010 att medverka till dess vidareutveckling för att på så sätt 
främja reformer och EU-integration för unionens närmaste grannar i 
öst. Finansiering av nödvändiga reformer i partnerländerna, förenklade 
regler för resor och arbete till och inom unionen, handelsliberalisering 
och en stärkt roll för det civila samhället, är prioriterade områden.  

Sverige fäster fortsatt stor vikt vid samarbetet på olika områden med 
Ukraina. Landets demokratiska utveckling är av stor vikt. Vi hoppas 
att förhandlingarna om det nya associationsavtalet med Europeiska 
unionen kan slutföras under året.  
    Situationen i Vitryssland är alltjämt oroande, inte minst vad gäller 
respekten för mänskliga rättigheter. Regeringens stöd för ett öppet och 
demokratiskt Vitryssland fortsätter. 
    Även samarbetet med södra Kaukasus måste stärkas. Georgiens 
territoriella integritet och demokratiska utveckling är viktiga också för 
den vidare regionen. 
    Sverige välkomnar den ryske presidentens uttalanden om vikten av 
en fungerande rättsstat och en omfattande modernisering av det ryska 
samhället. Vi hoppas att det snart ska vara möjligt att välkomna även 
Ryssland som medlem i världshandelsorganisationen WTO. 
    Beslutet att anta en Östersjöstrategi för Europeiska unionen har gett 
ny styrka åt samarbetet i vårt eget närområde. 
    Unionen för Medelhavet är en viktig del av EU:s breda 
grannskapspolitik. Samarbetet med partnerländerna längs Medelhavet 
är mångfasetterat och av strategisk betydelse för Europeiska unionen. 
Det innebär också förbättrade möjligheter för ett starkt europeiskt 
engagemang inom för Sverige viktiga områden såsom mänskliga 
rättigheter, demokrati, jämställdhet, handel, investeringar och miljö.  

    Herr talman! I globaliseringens värld skapas en ny och bättre värld.  
Globaliseringen har bidragit till frihet och välstånd för allt fler. Den 
gradvisa återhämtning som vi nu ser visar globaliseringens styrka.  
Globaliseringen kommer även framöver att vara den process som 
tydligast definierar utvecklingen av vår värld. Den drivs framåt av 
teknologiska framsteg, av kapitalflöden och handel, av människors 
rörlighet men också av politiska beslut.  



    För den globala handeln utgör kampen mot protektionism en central 
uppgift. Regeringen kommer därför att fortsatt verka för ett avslut på 
Doharundan under 2010. En uppgörelse skulle innebära en årlig global 
stimulanseffekt med över 1 100 miljarder kronor och utgöra ett viktigt 
steg mot ekonomisk återhämtning. Med frihandel och ny teknologi 
skapas förutsättningar för att denna återhämtning ska bli hållbar.          
    Regeringen kommer också att vara pådrivande för att stärka EU:s 
inre marknad och för att de pågående förhandlingarna om regionala 
och bilaterala frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och en rad 
viktiga partner avslutas. 
   Att främja en utveckling som klarar de stora utmaningarna inom 
miljö- och klimatområdet är en för världen avgörande fråga. En hållbar 
globalisering kräver nya former för internationell samverkan. Att det 
inte gick att nå fram till ett långtgående och bindande klimatavtal i 
Köpenhamn visar hur svårt de existerande internationella 
institutionerna har att effektivt hantera vår tids stora utmaningar.  
   Ett starkt och väl fungerande Förenta nationerna är en förutsättning 
för den effektiva multilateralism som utgör hörnstenen i svensk och 
europeisk utrikespolitik. Sverige, som länge har verkat för en 
reformering av FN, kommer därför att vara pådrivande för att finna 
vägar bort från de politiska lösningar som i dag försvårar för Förenta 
nationerna att effektivt kunna hantera globala problem. 
    Flera av dagens utmaningar måste hanteras också i andra forum. 
G20-gruppen har spelat en viktig roll i förhandlingarna kring såväl 
internationella ekonomiska krisåtgärder som klimatfrågan. Mycket 
talar för att G20 kommer att förbli en central gruppering för viktiga 
beslut även framöver. Det ligger därför i Sveriges intresse att få ett 
inflytande även i detta forum.  
    Den transatlantiska relationen utgör en central del av Europeiska 
unionens utrikespolitik. Det är en relation som blir alltmer 
betydelsefull. Obamaadministrationen har medfört nya förutsättningar 

för detta samarbete. Toppmötet mellan Europeiska unionen och USA, 
som hölls under det svenska ordförandeskapet, gav ett viktigt bidrag 
till de transatlantiska förbindelserna.  
    Morgondagens värld kommer i hög grad att formas av Asiens 
framväxande styrka. Den ekonomiska krisen har ytterligare förskjutit 
inte bara ekonomisk makt utan också politiskt inflytande till Asien.  
Kina leder utvecklingen bland de nya stora ekonomierna. Landets 
inflytande slår igenom allt tydligare. Vi måste agera för att tillvarata de 
möjligheter och hantera de utmaningar som detta innebär.  
    Genom EU-toppmötet i november 2009 togs flera konkreta steg för 
att stärka relationen mellan EU och Kina. Sverige och EU förväntar 
sig att en stärkt relation också främjar respekten för de mänskliga 
rättigheterna i Kina, ett område som fortsatt inger oro, inte minst i 
ljuset av förföljelse av dissidenter och fortsatta avrättningar.    
Världsutställningen i Shanghai, som öppnar i maj, kommer att ge 
ytterligare möjligheter att stärka Sveriges relation till Kina.  
    Indiens regionala och globala inflytande ökar. Som ett demokratiskt 
land med en fungerande rättsstat blir Indien en allt viktigare 
samarbetspartner för Europeiska unionen. Att ytterligare stärka det 
strategiska partnerskapet mellan Europeiska unionen och Indien är 
därför en viktig framtida uppgift. Den ekonomiska tillväxten i Indien, 
marknadens storlek och de stora investeringsbehoven i landet öppnar 
också stora möjligheter för europeiska företag.  
    Brasilien och Sydafrika framträder också som allt viktigare politiska 
och ekonomiska aktörer. Det är därför naturligt för Sverige och EU att 
stärka och fördjupa de strategiska relationerna med dessa länder. 

    Herr talman! En hållbar globalisering måste bygga på demokratiska 
värderingar, på respekten för mänskliga rättigheter och på folkrättens 
principer.  



    Under det svenska ordförandeskapet antog unionens medlemsstater 
en handlingsagenda för demokratistöd i Europeiska unionens yttre 
förbindelser. Unionen har därigenom fått mer effektiva instrument för 
att främja demokrati och mänskliga rättigheter i världen. 
    Sverige höjer ambitionen i demokratibiståndet. Regeringen kommer 
bland annat att ytterligare öka det svenska stödet för demokratisering 
och yttrandefrihet under detta år. Regeringen fortsätter att verka för att 
öka kvinnors deltagande i beslutsfattande på samma villkor och med 
samma rättigheter som män har. Arbetet med att stoppa 
människohandeln kommer att drivas vidare med ökad kraft.  
     Försvaret för de mänskliga rättigheterna är en grundsten i svensk 
utrikespolitik. Vi verkar för att stödja förespråkare för mänskliga 
rättigheter runt om i världen. Arbetet för den svensk-eritreanske 
journalisten Dawit Isaaks frigivning fortsätter. 
    Sverige ska fortsatt verka för frihet från förtryck. Att alla människor 
ska kunna leva i frihet är ett mål i sig. Det är också ett medel för att 
uppnå säkerhet och utveckling.  
    I de senaste årens utveckling när det gäller respekten för 
yttrandefriheten i världen finns djupt oroande inslag. Sverige är 
pådrivande i Europeiska unionen vad gäller att främja mänskliga 
rättigheter i länder som Kuba, Burma och Nordkorea.  
    Regeringen stärker insatserna för yttrandefriheten, med särskild 
tonvikt på att underbygga den starka potential ny teknik och nya 
medier har i att främja det fria ordet. Det fria informationsflödet och 
den globala elektroniska infrastrukturen är en grundsten för såväl 
ekonomisk utveckling som ökad frihet i världen. Det är därför med 
stor oro som vi kan konstatera att informationsteknologin i ökad 
utsträckning missbrukas av vissa aktörer för att bekämpa det fria 
utbytet av åsikter, av tankar och av idéer. 
    För ett land som Sverige som starkt värnar om det öppna samhället 
är det ett politiskt ansvar att bidra till frihet och säkerhet i våra 

kommunikationssystem, ty dessa är beroende av varandra. Regeringen 
kommer därför att ge dessa frågor hög prioritet under året. 
Bland annat har Förenta nationernas specialrapportör för yttrandefrihet 
bett om vår medverkan att utveckla skyddet för yttrandefriheten i 
elektroniska medier i världen i dess helhet. En särskild referensgrupp 
för frågor som rör nätets frihet och internationella IT-säkerhetsfrågor 
kommer att tillkallas. 
    Tio år har passerat sedan den första Stockholmskonferensen om 
Förintelsen och Stockholmsdeklarationens antagande. Att motverka 
intolerans och främlingsfientlighet är dess värre en alltmer angelägen 
internationell uppgift, vare sig det gäller antisemitism, islamofobi eller 
andra former av intolerans. 

    Herr talman! Vi har under de senaste veckorna påmints om de 
mycket stora risker som många svenskar tar för att värna frihet och 
fred i världen. Endast genom att framgångsrikt fullfölja vårt uppdrag i 
Afghanistan kan vi visa att de förluster som drabbat oss inte är 
förgäves. 
    I en globaliserad värld saknar de utrikespolitiska riskerna gränser. 
Hot som har sitt ursprung långt bort från Sverige kan vara lika 
påtagliga som de som finns i vår geografiska närhet. 
    90 procent av allt heroin som säljs i vårt land har sitt ursprung i 
Afghanistan. Terrorgrupper verksamma i Afghanistan liksom i 
grannlandet Pakistan har visat sig kapabla att genomföra attacker med 
långtgående geopolitiska konsekvenser. Efter 30 år av krig och 
förtryck är Afghanistan ett av världens allra fattigaste länder. 
Vårt engagemang i Afghanistan baseras på en obruten vilja att hjälpa 
afghanerna att bygga upp en fungerande stat, att lägga grunden till ett 
representativt styre, att bekämpa fattigdom och att främja långsiktig 
stabilitet. Vårt engagemang i Afghanistan styrs också av insikten om 



att de grupper som hotar den bräckliga återuppbyggnadsprocessen i 
landet även utgör ett hot mot den övriga världen, däribland Sverige. 
Sverige kommer därför att fortsatt verka och bidra med civila och 
militära insatser i Afghanistan. Det är också därför som vi under det 
svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen tog fram en 
långtgående handlingsplan för att stärka de europeiska samlade 
insatserna i denna utsatta region. Regeringens avsikt är att fortsatt öka 
Sveriges utvecklingsarbete i Afghanistan och verka för en stärkt 
internationell civil insats. 
    Utvecklingen i den bredare Mellanösternregionen inger oro. Iran 
befinner sig på konfrontationskurs med omvärlden. Förtrycket mot 
oppositionella, oliktänkande och försvarare av de mänskliga 
rättigheterna är oacceptabelt. Landet har misslyckats med att fullt ut 
förklara avsikterna med sitt nukleära program. Detta är en fråga där 
världssamfundet måste agera enigt. 
    Sveriges engagemang för Iraks återuppbyggnad består. Under året 
har ambassaden i Bagdad åter öppnats och ett konsulat etablerats i 
Erbil. Det är av central betydelse för stabiliteten i Mellanöstern att en 
trovärdig fredsprocess mellan israeler och palestinier kommer till 
stånd. Det åligger konfliktens parter att nå en lösning genom 
förhandlingar. Europeiska unionen står bakom de amerikanska 
ansträngningarna att snarast få i gång förhandlingar om alla 
slutstatusfrågor för en tvåstatslösning med ett Israel och ett Palestina 
sida vid sida i fred och säkerhet. 
    Europas tydliga röst behövs i denna fråga. De slutsatser som antogs 
av Europeiska unionen under det svenska ordförandeskapet gav 
unionen en fast grund för sin fortsatta politik inom området. 
Slutsatserna fastställer bland annat att förhandlingar ska utgå från 1967 
års gränser, att bosättningarna är olagliga, att alla slutstatusfrågor ska 
ingå i förhandlingarna, däribland Jerusalems status som huvudstad för 

två stater, samt att båda parter ska avhålla sig från provokativa 
handlingar. 
    Afrika är en kontinent med stor potential. På många håll i Afrika 
görs ekonomiska och politiska framsteg, och kontinentens utbyte med 
omvärlden utvecklas. Men på andra håll råder fortsatt djup fattigdom 
och politisk instabilitet. Från Guinea-Bissau i väster till Somalia i öster 
löper ett brett bälte av svaga stater präglade av konflikter, kriminalitet, 
underutveckling och i vissa fall av terrorism. 
    Situationen på Afrikas horn är fortsatt allvarlig. Sverige har därför 
tagit initiativ till en sammanhållen EU-politik för Hornet med fokus på 
konflikthantering. Sverige stöder en lösning av gränskonflikten mellan 
Etiopien och Eritrea på folkrättens grund i enlighet med den skiljedom 
som parterna har åtagit sig att genomföra. Vårt starka engagemang för 
en fredlig utveckling i Somalia kvarstår. Under våren kommer Sverige 
bland annat att leda EU:s marina antipiratinsats utanför Somalias kust. 
    Ett samlat internationellt stöd till genomförandet av fredsavtalet 
mellan norra och södra Sudan kommer att krävas för en demokratisk 
förändring i landet, vilket inte bara skulle gynna Sudans egna 
medborgare utan regionen som helhet. 
     Situationen i östra Demokratiska republiken Kongo präglas av en 
omfattande humanitär katastrof. Det sexuella våldet mot kvinnor och 
flickor utgör en särskilt avskyvärd del av krigföringen. Regeringens 
insatser i området kommer därför att särskilt inriktas på att genomföra 
FN:s resolution 1325 samt 1820. Arbetet med att genomföra dessa 
resolutioner prioriteras. 
    Situationen i Zimbabwe har delvis förbättrats, men osäkerheten om 
landets framtid är fortsatt stor. Trovärdiga reformer måste till för att 
landet ska kunna vända den negativa trenden av politiskt förtryck och 
ekonomisk tillbakagång. Sverige och EU står beredda att markant öka 
sitt bistånd till landet när en sådan positiv förändring kommer till 
stånd. 



    Det är just för att kunna främja fred och utveckling i länder som 
Afghanistan, Somalia och andra ställen präglade av våld och konflikt 
som Europeiska unionen behöver en effektiv och långsiktig politik för 
krishantering. 
    Att Sverige varit pådrivande för att stärka Europeiska unionens 
gemensamma utrikes- och försvarspolitik har bidragit till att unionen i 
dag har en unik förmåga till såväl civil som militär krishantering. Vi 
har medverkat i samtliga unionens krishanteringsmissioner. Det är 
regeringens målsättning att fortsatt driva på denna utveckling liksom 
att vidare utveckla samarbetet med FN och Nato inom bland annat 
dessa områden. 
    Risken för ytterligare spridning av kärnvapen är ett av de 
allvarligaste säkerhetspolitiska hoten som världen står inför. En värld 
med allt fler kärnvapenstater blir en värld där det förödande 
kärnvapenkriget riskerar att bli en realitet. Det är därför Sverige 
engagerat sig tydligt i dessa frågor. 
     Samtidigt som vi välkomnar att USA och Ryssland ytterligare 
reducerar sina strategiska arsenaler har vi tagit initiativ för att också 
frågan om så kallade substrategiska eller taktiska kärnvapen ska bli 
föremål för förhandlingar och reduceringar. Sverige kommer att 
fortsatt driva denna och andra frågor bland annat vid NPT-konferensen 
i New York i maj. 
    Det gäller också frågan om det viktiga avtalet om totalt stopp för 
kärnvapenprov. Regeringen stöder de fortsatta ansträngningarna att 
initiera förhandlingar om ett avtal om förbud mot produktion av 
klyvbart material för vapenändamål. Spridningen av kärnvapen i 
känsliga regioner som Östasien och Mellanöstern innebär uppenbara 
och allvarliga risker för framtiden. 
     Ansträngningarna att få såväl Nordkorea som Iran att avstå från 
varje ambition i riktning mot kärnvapen ska ses i detta ljus. Vi stöder 

aktivt försöken att nå överenskommelser om detta. Vårt mål förblir en 
värld utan kärnvapen. 
    Alla stater har rätt till fredligt utnyttjande av kärnkraft. Initiativet till 
en multilateralisering av kärnbränslecykeln kan öka säkerheten och 
försvåra spridningen av kärnvapenteknologi. Vi ska fortsatt arbeta för 
en fördjupad internationell dialog för att skapa bättre förutsättningar 
för att driva dessa frågor vidare. Vi är aktiva i det viktiga arbetet med 
att motverka spridning och illegala överföringar av nukleärt material, 
inte minst inför det toppmöte som president Obama har kallat till i 
april. 
     Energifrågorna utgör en integrerad del av utrikes- och 
säkerhetspolitiken. Utvecklingen i relationerna mellan Ukraina och 
Ryssland, mellan Turkiet, Armenien och Azerbajdzjan, mellan 
centralregeringen i Bagdad och Kurdistans regionala regering liksom 
mellan de centralasiatiska republikerna och Kina utgör alla exempel på 
väsentliga politiska processer där just energi är en viktig faktor. 
De är samtidigt av stor betydelse för det säkerhetspolitiska läget i 
Europas närhet, liksom också, givetvis, för en trygg energiförsörjning.  
Herr talman! Reformeringen av den svenska utvecklingspolitiken 
kommer att drivas vidare. 
    Fattigdomsbekämpning är den centrala utgångspunkten för den 
samlade svenska utvecklingspolitiken. I denna politik ingår att bidra 
till ekonomisk utveckling, främja mänskliga rättigheter och demokrati, 
en hållbar miljö och att stärka det civila samhället. Regeringen lämnar 
under våren en skrivelse till riksdagen om politiken för global 
utveckling. 
     Svenskt bistånd måste bidra till att finna lösningar på de breda 
globala utmaningar som utvecklingsländerna ställs inför. Regeringens 
fokus på tydliga resultat och en ökad öppenhet i biståndet står i cent-
rum. På så vis ökar också möjligheterna till ansvarsutkrävande.  FN:s 



livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattar att antalet hungrande 
människor i världen kommer att öka med 100 miljoner bara i år.  
    Försörjnings- och livsmedelssäkerhetsproblematiken kommer att bli 
en allt viktigare fråga på den utrikes-, handels- och biståndspolitiska 
dagordningen under kommande år. Utöver att befästa den globala 
fattigdomen riskerar livsmedelskrisen också att leda till politisk 
instabilitet i de fattiga länder som drabbas av försörjningsproblem och 
skenande livsmedelspriser. 
    Livsmedelsproduktionen globalt måste öka med minst 40 procent 
under de kommande decennierna för att möta den demografiska 
utvecklingen. Detta kommer att kräva en ny grön revolution och 
effektivare marknader. Handelsstörande jordbrukssubventioner måste 
elimineras, och handelshinder i jordbrukssektorn måste bekämpas. För 
att förbättra tillgången på livsmedel och stabilisera det globala utbudet 
krävs åtgärder för att öka jordbrukets effektivitet, öppna marknaderna 
och liberalisera handeln. 
    Senare i år möts världens ledare i FN för att följa upp arbetet med 
att nå millenniemålen. Fem år återstår. Särskilt jämställdhetsmålen 
släpar efter. Kopplingen mellan jämställdhet och 
fattigdomsbekämpning är oomtvistad. Bibehållna och ökande 
biståndsnivåer är centralt för att stödja utvecklingsländerna i att nå 
målen. Regeringens omfattande arbete för ökad biståndseffektivitet är 
centralt i detta sammanhang. 
     Sverige är en av världens allra viktigaste humanitära aktörer med 
ett omfattande stöd till alla humanitära kriser, främst genom FN i dess 
samordnande roll, vare sig de orsakas av konflikt eller naturkatastrofer. 
Vi har nyligen ännu en gång visat vårt starka humanitära engagemang 
genom att snabbt, flexibelt och effektivt svara upp mot de akuta 
humanitära behoven efter den omfattande jordbävningskatastrofen på 
Haiti. Sverige kommer noga att följa utvecklingen i detta 

katastrofdrabbade land och bidra till att främja stabilitet och 
återuppbyggnad. 

    Herr talman! 30 sekunder över tiden vill jag säga att Sveriges 
utrikespolitik i och med Lissabonfördraget är ännu starkare integrerad 
i Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det 
ger Sverige ett nytt ansvar och nya möjligheter att verka för fred, frihet 
och försoning i vår omvärld. Denna regering står enad i sin strävan att 
axla ansvaret och ta till vara möjligheterna. 
     Det är bara genom engagemang, tydliga visioner och vilja till 
konkret handling som Sverige kan bidra till att stärka Europas 
inflytande i världen. Och det är bara genom en stark och målmedveten 
europeisk union som våra gemensamma värden och intressen kan 
forma en bättre värld.  (Applåder) 

Anf. 2 URBAN AHLIN (s):
    Herr talman! I inledningen av den här utrikesdebatten tycker jag att 
det är omöjligt att förbigå två händelser den senaste tiden. Den första 
är naturligtvis när ett av världens absolut fattigaste länder drabbas av 
naturens oerhörda krafter och samhällen kastas över ända, barn blir av 
med sin mor och far och hela infrastrukturen och familjer slås sönder 
och samman. 
    Vi har ställt upp. Omvärlden har ställt upp och visat en stark 
solidaritet med Haitis befolkning. Den solidariteten bygger naturligtvis 
på vetskapen att det kan hända också oss. Låt oss i Sveriges riksdag 
lyssna till vad generalsekreteraren i Rädda Barnen, Elisabeth Dahlin, 
skrev häromdagen: Ska Haiti ha en chans att utvecklas från den 
gigantiska fattigdom som de redan innan jordbävningskatastrofen 
befann sig i måste vi se till att de har en möjlighet att bygga upp sitt 
land. 



    Då är det främst barnen vi kan göra en insats för. Det är tusentals 
och åter tusentals barn i Haiti som har haft enormt traumatiska 
upplevelser. I det utrikesministern sade om det fantastiska arbete man 
berömmer sig av hade jag hoppats höra någonting om hur vi faktiskt 
ska bidra till att hjälpa detta fattiga jordbävningsdrabbade land genom 
att stödja deras barn. 
    Den andra händelsen är naturligtvis våra två stupade soldater i 
Afghanistan och de två stupade afghanska tolkarna. Det är vi 
riksdagsledamöter i detta rum som har bestämt att vi tycker att det är 
viktigt att Sverige hörsammar Förenta nationernas säkerhetsråds 
önskemål om att vi ska bidra i Afghanistan. Det är vårt beslut i 
Sveriges riksdag som har gjort att modiga svenska män och kvinnor 
åker till Afghanistan. Utan det modet hade vår vilja att hörsamma FN:s 
säkerhetsråds begäran klingat tom. 
    Dessa kvinnor och män från Sverige är beredda att ställa upp för att 
skapa fred. Låt mig gärna medge att vägen till fred i Afghanistan synes 
lång. Men vägen till fred kan aldrig vara för lång. Därför går våra 
tankar i dag, en stolthetens tanke och en tacksamhetens tanke, till de 
stupade soldaterna och tolkarna. Vi beklagar förlusten och deltar i de 
anhörigas sorg. 
    I den här debatten har vi i oppositionen 36 minuter för att redovisa 
vår utrikesdeklaration. Utrikesministern har 30 minuter för att redovisa 
sin, och trots att han har en stor mängd medarbetare klarar han inte att 
hålla deklarationen hemlig och presentera den för oss ledamöter i 
riksdagen först, utan den presenterades i går på Utrikesdepartementets 
hemsida. Han klarar inte heller att hålla sig inom den tidsram som är 
angiven. 
    Vi tre i den rödgröna oppositionen har samordnat oss och kommer 
att tala om olika delar. Bodil Ceballos kommer senare att tala om de 
stora hot världen står inför när det gäller klimatförändringarna och 
Sveriges misslyckande vid klimattoppmötet i Köpenhamn. 

    Hans Linde kommer att redovisa den rödgröna politiken för 
Mellanöstern och Arabiska halvön, naturligtvis med fokus på vad 
Sverige mer kan göra för att lösa och hjälpa till i krisen mellan Israel 
och Palestina. 
     Den utrikesdeklaration vi nyss lyssnade till är helt orkeslös och 
visionslös. Det är nästan så att jag skulle vilja föreslå att regeringen 
kallar in Fredrick Federley för att ha en liten fest, för ni verkar oerhört 
trötta efter ordförandeskapet. Jag är förvånad över att utrikesministern 
ger en så orkeslös utrikesdeklaration i dag. Det är sju månader till 
valet. En fest med Fredrick Federley kanske kan pigga upp. 
    Det är alltså sju månader kvar. Vilka är då de stora skiljelinjerna i 
svensk utrikespolitik? Låt oss genast slå fast att det finns mycket där vi 
är helt överens. Men det finns några områden som jag tänker betona 
där vi tycker att det krävs en annan politik. 
    Det ena är Sveriges relation till Nato. Det måste bli ett slut på det 
ständiga undergrävandet av den svenska militära alliansfriheten, och 
det måste bli ett slut på det ständiga fjäskandet för Nato.  
    Låt mig redovisa vad jag tycker och vad den borgerliga regeringen 
har gjort. Man gick till val på att vi skulle delta i en militär operation 
som heter Operation Active Endeavour som enbart har sitt mandat 
grundat i Natos artikel 5. Det finns inget FN-mandat, utan det är en ren 
militär operation av Nato. Den lurade de på Centerpartiet och 
Kristdemokraterna inför valet, men när det väl gick upp för andra 
borgerliga ledamöter att det inte fanns något FN-mandat för insatsen 
fick regeringen dra sig tillbaka. 
    Carl Bildt redovisade här för två år sedan att vi skulle delta i Natos 
snabbinsatsstyrka. Sedan vi socialdemokrater i den rödgröna 
oppositionen kritiserade detta har vi inte hört så mycket om Natos 
snabbinsatsstyrka. 
    Carl Bildt tycker inte att Sverige ska ha ett generalkonsulat i New 
York, utan vi ska tillsammans med Albanien och Moldavien vara de 



europeiska länder som inte finns i världens huvudstad. Men det var 
viktigt för Carl Bildt att sätta upp en ambassadskylt på 
Natohögkvarteret. Det var ett av de första besluten som Sveriges 
regering tog: att se till att få en delegation vid Natohögkvarteret. 
Nu är han smart nog att inte lyfta upp de frågor som faktiskt finns på 
bordet. Folkpartiet har presenterat idéer om hur vi ska fortsätta att 
förhålla oss till Nato. Efter Georgienkriget säger nu Nato att vi måste 
göra en försvarsplanering för Baltikum. Där vill de att Sverige och 
Finland ska delta. 
    Min fråga till Carl Bildt är: Är det som Folkpartiet säger, att Sverige 
ska delta i Natos försvarsplanering för Baltikum? Är det som 
Folkpartiet säger, att svenska Jasplan ska sköta luftövervakningen över 
Baltikum? Är det som Folkpartiet säger, att vi under nästa mandat-
period ska göra en Natoutredning om ett svenskt medlemskap? De 
frågorna behöver väljarna få svar på, för det är ju val om sju månader. 
    Den rödgröna oppositionen är fullständigt tydlig med vad den 
tycker. 
    När det gäller nedrustning presenterade vi socialdemokrater för två 
år sedan ett tolvpunktsprogram i utrikesdebatten. Det viftades bort av 
Carl Bildt. Det var inget intressant alls. Sanningen har tydligen 
kommit i kapp i alla fall, för nu finns Obama och frågorna lyfts upp på 
bordet. 
    I dag presenterade Ban Ki Moon att 30 länder har ratificerat 
klusterkonventionen, den som förbjuder klustervapen i framtiden. 
Vilken var Sveriges hållning här? 
    Carl Bildt ägnade minut efter minut i talarstolen åt att snacka ned 
det initiativ till en klustervapenkonvention som togs av den rödgröna 
regeringen i Norge. När väl Norge fick den på plats, trots att Carl Bildt 
inte trodde det, valde han att inte närvara. Han satt i Köpenhamn på en 
konferens när andra utrikesministrar fanns i Oslo för att skriva under 
konventionen. 

    I dag redovisar Ban Ki Moon att 30 länder har skrivit på och därför 
kan konventionen träda i kraft om sex månader. Är Sverige ett av de 
30 länderna? Står Sverige upp för den tradition som Sverige har haft 
sedan urminnes tider, att vara ledande i nedrustningsarbetet? Nej, 
självklart inte. Den här regeringen talar om nedrustning i dag men har 
inte gjort någonting. 
    Sveriges relation till Ryssland är viktig. Vi i den rödgröna 
oppositionen vill tydligt och klart markera att vi ständigt kommer att 
kritisera Ryssland för övergrepp mot mänskliga rättigheter och för 
mord på journalister, men vi kommer samtidigt att klara av att ha ett 
fruktbart och praktiskt samarbete med den ryska federationen. 
    Vad har den här regeringen för politik gentemot Ryssland? Det 
började med en utrikesminister som hade växlat in sitt 
förtroendekapital till ett ekonomiskt kapital i optioner i Vostok Nafta 
som ägde 98 procent av aktierna i Gazprom, som är den ryska statens 
maktbolag för att öka pressen på grannländerna. Vi hade en 
utrikesminister vars ekonomiska ställning förbättrades om den ryska 
statens maktbolag gick bra. Det är ingen bra start, kan man säga. 
    Bland det första som hände när Carl Bildt tillträdde var att Anna 
Politkovskaja, en journalist som både jag och Carl Bildt kände väldigt 
väl, mördades. Då fick Carl Bildt frågan: Vad kan Sverige göra? Det är 
inte mycket, var svaret. Jag förstår att det är lätt att säga, men vad tog 
han för beslut? Han drog in stödet till journalistutbildningen i 
Ryssland. Det var svaret från Carl Bildt. Oj då, vår gemensamma vän 
Anna Politkovskaja har mördats. Det är inte mycket vi i Sverige kan 
göra, men jag drar väl in stödet till den utbildning till journalist som 
finns i Ryssland. 
    Samtidigt drog han in allt annat bistånd från Sverige till de 
organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i 
Ryssland. Jag är på debatt i Uppsala med Carl Bildt och kritiserar detta 
och får svaret: Men de bygger ju Ikeavaruhus. 



    Nu har man bestämt sig för att vi ska satsa ytterligare 60 miljoner på 
demokrati och främjande av mänskliga rättigheter i Ryssland. Det är 
välkommet, men det är intressant att se svajningarna fram och tillbaka 
när det gäller relationen till Ryssland. Ena dagen är de helt ofarliga 
och utmärkta, nästa dag bloggar Carl Bildt om att de beter sig som 
Nazityskland. Ena dagen tar regeringen beslut om att gasledningen kan 
läggas, ett par veckor senare kommer Jan Björklund ut och säger att 
ryssen är så farlig att vi behöver pansarbataljoner på Gotland. 
Vad är Sveriges politik gentemot Ryssland? Den är fullkomligt 
obegriplig. Och detta är ett av våra viktigaste grannländer. 
    När det gäller kvinnors och barns rättigheter kan jag säga att Kvinna 
till kvinna har gjort undersökningar över Carl Bildts engagemang i en 
av de frågor som växer i världen. Det är kvinnors och barns rättigheter. 
Det är sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. Naturligtvis är betyget 
underkänt. Alla ni som följer debatten, gå in och se hur mycket Carl 
Bildt har lyft fram de frågorna under sin tid som utrikesminister! 
Sanningen är att han inte har tyckt att de frågorna är speciellt hårda.          
    Han tycker att det är roligare att tala säkerhetspolitik. Min fråga till 
er är: Kan det verkligen finnas någonting hårdare än systematiska 
våldtäkter i konfliktområden? Systematiska våldtäkter är dagens 
massförstörelsevapen. En rödgrön utrikespolitik kommer att göra 
skillnad.  (Applåder) 

Anf. 3 HANS LINDE (v):
    Herr talman! Det är mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt 
och förhoppningsvis den sista utrikespolitiska debatten med den 
borgerliga regeringen vid makten. Det har varit frestande inför dagens 
debatt att använda sin talartid till att sammanfatta fyra år av borgerlig 
utrikespolitik, hur den borgerliga regeringen mumlat när Israel 
urskillningslöst attackerade Gaza, hur man blundat för USA:s brott 

mot de mänskliga rättigheterna och hur man passivt bevittnat hur 
journalister och fackligt aktiva mördats i Colombia. 
   Det hade inte varit speciellt svårt att fylla talartiden i dag med 
attacker på en borgerlig utrikespolitik av män, för män och om män, 
där kvinnor, hbt-personer och urfolk aldrig kvalar in på dagordningen. 
Det hade inte heller varit speciellt svårt att lägga ut texten om hur 
borgerligheten har vänt syd ryggen, hur en kontinent som 
Latinamerika i den borgerliga utrikespolitiken förminskats till att i 
bästa fall bli en marknad för Jas Gripen-plan.  
    Men Carl Bildt får ursäkta, grunden för Vänsterpartiets 
utrikespolitik är inte att vi är mot den borgerliga utrikespolitiken. 
Grunden för vår utrikespolitik är solidariteten, en stark övertygelse om 
att en annan värld är möjlig, en rättvis, jämställd och hållbar värld. 
Och därför vill jag använda mitt anförande i dag till att tala om just 
det, om solidaritet. 

    Herr talman! Redan i arbetarrörelsens barndom föddes insikten att 
den kamp som vi bedrev då och fortfarande bedriver för rättvisa, 
jämlikhet och jämställdhet varken börjar eller slutar vid Sveriges 
gränser. Våra möjligheter att bygga ett rättvist Sverige hänger ihop 
med utvecklingen i vår omvärld. Där föddes insikten att vi som tror på 
rättvisa, jämlikhet och jämställdhet bedriver en gemensam kamp för 
gemensamma intressen, oavsett om den kampen förs på en förskola i 
Göteborg, i en skofabrik i El Salvador eller i slummen i Calcutta. Det 
är solidaritetens kärna. Så var det i arbetarrörelsens barndom, så är det 
i dag.  
En utrikespolitik för 2000-talet som tar sin utgångspunkt i just 
solidaritet är en utrikespolitik som konsekvent reagerar och agerar när 
de mänskliga rättigheterna kränks och som inser att de ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheterna är odelbara och ömsesidigt 



beroende av de medborgerliga och politiska rättigheterna. En 
solidarisk utrikespolitik är en utrikespolitik med en måttstock för de 
mänskliga rättigheterna, oavsett om brotten begås av USA, Indonesien, 
Etiopien eller av Nordkorea, Burma och Zimbabwe. 
    Ett Sverige som styrs av solidaritet är en allierad till världens 
fattiga, maktlösa och utsugna, en allierad med de jordlösas rörelse i 
Brasilien, med invånarna i kåkstaden Kibera i Nairobi när de 
organiserar sig för sina intressen och en allierad med de modiga hbt-
aktivisterna i Uganda. Men om solidariteten är utgångspunkt kan 
aldrig världens fattiga, hungriga, jordlösa och maktlösa förminskas till 
några som vi ska rädda eller till passiva mottagare av vår välvilja. De 
är då jämlika allierade i en kamp för en rättvis världsordning.  
   En solidarisk utrikespolitik är en utrikespolitik som ser att världens 
problem må finnas i de multinationella företagens slutna styrelserum, i 
IMF:s korridorer i Washington och i finanskvarteren i London men att 
lösningen finns bland de människor som organiserar sig för sina egna 
intressen på gatorna i Diyarbakır, i Bolivias högländer och i 
Filippinernas sweatshops.  
    En solidarisk utrikespolitik är en utrikespolitik som konsekvent 
ställer sig på kvinnornas sida när kvinnors rättigheter kränks och när 
kvinnor organiserar sig för sina rättigheter och intressen. Med en sådan 
utrikespolitik skulle abortförbuden i Polen och Chile stå på den 
svenska utrikespolitiska dagordningen. Då skulle Saudiarabiens 
könsapartheid fördömas och de 30 miljoner kvinnor som arbetar under 
vidriga förhållanden och med oskäliga löner i världens över 5 000 
exportfrizoner ha en vän i vårt land. 
    En solidarisk utrikespolitik är en utrikespolitik som tydligt försvarar 
rätten att organisera sig fackligt. Det är för att vi vet att det är en 
grundläggande mänsklig rättighet, för att vi vet att det är en 
förutsättning för ekonomisk rättvisa och för att vi ser att 
fackföreningsrörelsen världen över utgör ryggraden i åtskilliga 

demokratirörelser. Med en sådan utrikespolitik skulle Sverige verka 
för sociala klausuler både i EU och i världshandelsorganisationen 
WTO, koppla handelsavtal till tydliga krav på fackliga rättigheter och 
kräva att det svenska näringslivet respekterar de mänskliga 
rättigheterna oavsett var i världen man bedriver sin verksamhet. 

    Herr talman! I torsdags uppmärksammades årsdagen av den 
islamiska revolutionen i Iran med demonstrationer bland annat på flera 
platser runt om i Sverige. Vi har under det gångna året sett modiga 
iranier trotsa regimen och med risk för sina liv gå ut på gatorna drivna 
av drömmen om ett fritt, demokratiskt och rättvist Iran. Ett solidariskt 
Sverige skulle vara en tydlig allierad med dessa modiga aktivister. Ett 
sådant Sverige skulle inte bara fördöma regimens övergrepp utan 
också föra en aktiv dialog med de över 90 svenska företag som i dag är 
verksamma i Iran för att garantera att de på inget sätt stärker regimens 
grepp om landet. Ett sådant Sverige skulle stoppa avvisningarna av 
dem som har flytt förtrycket i Iran, och ett sådant Sverige skulle aldrig 
ha sänt sin ambassadör till Ahmadinejads presidentinstallation i 
somras.  
    En politik för Afghanistan som tar sin utgångspunkt i solidariteten 
utgår från det afghanska folkets behov och önskemål, det vill säga att 
afghanerna inte behöver fler soldater, bombanfall eller 
militäroffensiver, men att behovet i Afghanistan är enormt av fler 
skolor, arbetstillfällen och vårdcentraler. När hökarna både i Sverige 
och i Washington nu ropar efter mer trupp till Afghanistan kan det vara 
bra att påminna om att kostnaden för att ha en svensk soldat på plats i 
Afghanistan motsvarar kostnaden för att ge 1 400 afghanska flickor 
och pojkar utbildning i ett helt år. Det borde göra valet enkelt för den 
som har solidariteten som sin grund. 
   I Turkiet har det under det gångna året skett flera bakslag i arbetet 
för demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. 



Oppositionspartiet DTP har förbjudits, och rapporterna om 
fängslanden av oppositionella har varit många. Turkiet har rätt att bli 
medlem i EU den dagen landet respekterar demokrati, mänskliga 
rättigheter och kurdernas och de andra etniska och religiösa 
minoriteternas rättigheter. Men om man har solidariteten med Turkiets 
folk som sin grund och utgångspunkt måste man också vara tydlig med 
att den väg som den turkiska regeringen nu har slagit in på leder bort 
från ett medlemskap i EU. 

   Herr talman! I dag presenterar det rödgröna samarbetet en rad 
viktiga utrikespolitiska besked. I dag presenterar vi en rödgrön politik 
för Sveriges relationer till världens länder på vår gemensamma 
rödgröna blogg. Där presenterar vi en utrikespolitik som har just 
solidariteten som grund. Det är en del av en samlad politik för en 
rättvis, jämställd och hållbar värld. 
  Med en rödgrön regering skulle Sverige visa en konsekvent 
solidaritet med dem som lever i krig och under ockupation. Därför 
kommer en rödgrön regering att erkänna Västsahara, en rödgrön 
regering kommer att verka för att USA drar tillbaka sina trupper från 
Irak så fort som möjligt och en rödgrön regering kommer att förstärka 
Sveriges arbete för nedrustning och mot kärnvapen, precis som Urban 
Ahlin tidigare i dag underströk. 
   En rödgrön utrikespolitik kommer att bygga på solidaritet med dem 
som lever under förtryck. Kvinnors och hbt-personers rättigheter 
kommer att ha en självklar plats på vår utrikespolitiska dagordning. Vi 
kommer att vara en tydlig allierad med de demokratiska krafter som 
kämpar i Mellanöstern. Och en rödgrön regering kommer att kritisera 
brott mot de mänskliga rättigheterna oavsett om de tar sig uttryck i 
mord på fackliga aktivister i Colombia, fängslanden av oppositionella i 
Burma eller genom inskränkningar av yttrandefriheten på Kuba. 

    Vi kommer att driva en politik för fred och försoning. En rödgrön 
regering kommer därför att erkänna folkmordet 1915 i Turkiet på 
armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontier. Vi rödgröna 
välkomnar erkännandet av Saddam Husseins Anfalkampanj som ett 
folkmord på kurderna. Vi kommer internationellt att verka för att freda 
Arktis från militarisering med hjälp av en konvention. Och vi kommer 
att ta fram en ny och betydligt mer restriktiv svensk 
krigsmateriellagstiftning. 
    En rödgrön regering kommer också att vara en tydlig och 
konsekvent röst för en tvåstatslösning i Mellanöstern, ett slut på Israels 
ockupation och respekt för folkrätt i regionen. Vi anser att Sverige som 
fredsmäklare och värd för dialog kan spela en betydligt större roll än i 
dag, både i ord och i handling. Vi kommer att tala klarspråk om 
bosättningarna, murbygget, blockaden mot Gaza och samtliga parters 
brott mot folkrätten. Men vi kommer också att avbryta det svenska 
militära samarbetet med Israel, kalla hem den svenska militärattachén 
från den svenska ambassaden i Tel Aviv och inte bedriva någon 
vapenhandel med Israel. Vi kommer att verka för demokratiska val på 
de ockuperade områdena, och vi kommer att respektera valresultatet – 
oavsett vem palestinierna väljer som sina företrädare. Vi är övertygade 
om att en framgångsrik fredsprocess behöver inkludera alla parter.  
    Vi kommer att föra en utrikespolitik som bygger på insikten att 
arbetet för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling inte slutar vid 
vare sig Smygehuk, Gibraltar sund eller Uralbergen. Därför kommer vi 
att föra en Afrikapolitik där Afrikas länder är jämlika partner, inte bara 
mottagare av bistånd. Vi kommer att bredda, fördjupa och förstärka 
samarbetet med Latinamerika, under kommande mandatperiod utöka 
Sveriges diplomatiska närvaro i Latinamerika och presentera en 
svensk strategi för vårt lands samarbete med de latinamerikanska 
länderna. Vi kommer att arbeta för att utvecklingsländerna får mer 
inflytande över sina naturresurser och ökat inflytande i internationella 



organisationer. En rödgrön regering kommer inte att bidra till att syd 
påtvingas avregleringar och privatiseringar utan i stället lyfta fram 
behovet av omfördelning av både makt och resurser från nord till syd.  
Med vår överenskommelse visar vi hur en rödgrön regering i flera 
delar kommer att vara en kraft för rättvisa, jämställdhet och hållbar 
utveckling. Med vår politik kommer Sverige igen att bli en solidarisk 
kraft, en kraft som syns och hörs i vårt närområde i Europa, i 
Latinamerikas kåkstäder, i Asiens fabriker och på Afrikas 
förlossningskliniker. 
    En rödgrön regering kommer att göra skillnad både i ord och i 
handling.  (Applåder) 

Anf. 4 BODIL CEBALLOS (mp):
    Herr talman! Jag vill börja med att instämma i mycket av det som 
mina kolleger i det rödgröna samarbetet redan har sagt. 
    När det gäller Afghanistan vill jag tillägga att Miljöpartiet har begärt 
att partiöverläggningar ska hållas efter att vi har fått uppgifter i både 
svenska och tyska medier om att ett stort antal soldater kommer att 
stationeras i området. Vi har redan tidigare varnat för den 
sammanblandning som sker av stridande förband och ISAF-styrkan, 
som den svenska truppen deltar i. Den sammanblandningen kan 
komma att öka betydligt med det nya besked vi har fått. I dag står 500 
svenskar för säkerheten i området, och det kan utökas till flera tusen. 
Hur ska civilbefolkningen se skillnad på vem som gör vad? Det är för 
dem vi är där i första hand. 
   Det är ofrånkomligt så att säkerhetsläget för de svenska styrkorna 
förändras om USA får in stora trupper i samma område. Även om 
försvarsministern får det att låta som om det här är något som är 
allmänt känt sedan länge är det inget som vi har blivit informerade om. 
Om det hade varit allmänt känt borde det ha stått med i 
propositionstexten när insatsen skulle förlängas. Då hade vi kunnat ta 

ställning i samband med omröstningen. Men så var det inte. Vi menar 
att det är av yttersta vikt att vi alla får en samlad bild av situationen. 
Jag skulle vilja att utrikesministern förklarar varför riksdagen inte har 
blivit informerad om detta nya, allmänt kända, läge. 
    Urban tog upp frågan om Nato. Jag vill göra ett tillägg där. 
Regeringen använder inte heller i år termen alliansfrihet i 
utrikesdeklarationen. Regeringen är inte heller överens sinsemellan om 
Natomedlemskap. Det kan vara viktigt för medborgarna i landet att 
veta vad kostnaden för Natomedlemskap skulle innebära för Sverige, 
nämligen en fördubbling av försvarsutgifterna från 40 till 80 miljarder. 

  Herr talman! Årets utrikespolitiska deklaration andas en stor 
självbelåtenhet: Hurra vad vi är bra, och vad duktiga vi var under 
ordförandeskapet! Samtidigt känns det mest som en utrikespolitisk 
deklaration för EU i stället för en svensk. Sveriges röst i världen 
behöver inte tystna för att Lissabonfördraget gått igenom. Vi är 
fortfarande Sverige, och regeringens utrikespolitiska deklaration 
diskuteras i den svenska riksdagen, på en svensk arena och med 
svenska riksdagsledamöter. Vi har fortfarande rätt att ha en åsikt om 
det som sker i världen, men enligt deklarationen låter det som att vi 
som enskilt land kommer att bli ännu tystare efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande. 
     Deklarationen har stort fokus på EU. Den handlar om vad som 
gjorts men mindre om vad som ska ske. 

    Herr talman! När någon gjort något bra tycker jag att det är viktigt 
att ge beröm för det. Därför tänkte jag börja med att tala om det som 
jag tycker är bra i den utrikespolitiska deklarationen. Det gäller till 
exempel EU:s antagna slutsatser om Israel–Palestina. Där gjorde 
regeringen ett bra jobb och hade stort stöd i riksdagen. 



Men så mycket mer som var riktigt bra hittade jag inte, och i vissa fall 
är det uppenbart att jag och utrikesministern har totalt motsatt bild av 
hur ordförandeskapet sköttes. Jag undrar till exempel vart det politiska 
ledarskapet tog vägen under det svenska ordförandeskapet – under en 
period då Sverige i mångt och mycket kunde påverka dagordningen, 
precis som andra länder gör under sina ordförandeskap. I Sverige hade 
vi plötsligt inte längre några uppfattningar i olika frågor. Vi skulle bara 
samordna och hitta samförståndslösningar. Jag delar inte den 
uppfattningen. Det kan naturligtvis inte vara så att Sverige under sex 
månaders tid inte tycker någonting alls i någon fråga. 
    Till skillnad mot ministern tycker jag att det blev riktigt illa när vi 
närmade oss klimattoppmötet i Köpenhamn, där Sveriges regerings 
insats inte kan kallas annat än ett fiasko – även om miljöminister 
Andreas Carlgren skyller misslyckandet på USA och Kina och 
statsministern har förklarat att det var u-länderna som obstruerade. 

    Herr talman! Sverige tog initiativ till Stockholmskonferensen 1972 
och har sedan dess legat i framkant när det gäller miljö- och 
klimatarbetet. Våra framgångar har berott på att vi haft 
ett proaktivt och initiativrikt politiskt ledarskap,  erfarna och kunniga 
förhandlare som har haft stort mandat från politiken,  ett långsiktigt 
internationellt solidaritetsarbete gentemot utvecklingsländerna, 
en ambition att vara ett föregångsland inom miljöpolitiken, 
en miljöpolitik och miljödiplomati med en stark vetenskaplig grund 
och en bred förankring för miljöfrågor på hemmaplan. 
Regeringen Reinfeldts politik har i stället präglats av 
ett osynligt ledarskap där man har skruvat ned förväntningarna inför 
Köpenhamn,  en politik som har gått på tvärs med 
utvecklingsländernas önskemål, en politik där regeringen ville slippa 
ambitiösa åtaganden om nationella utsläppsminskningar inom EU och 
förhalade frågan om finansiering av fattiga länders klimatåtgärder, 

en nedskruvad ambitionsnivå när det gäller Sveriges nationella 
utsläppsminskningar och  en minskad vilja att involvera 
forskarsamhället och övriga riksdagspartier inför och vid 
förhandlingarna. 
    Mer om det kan man läsa i en rödgrön rapport som heter Från 
gårdagens hjälte till dagens fossil på www.rodgron.se. 

    Herr talman! Jag trodde faktiskt inte mina öron när jag hörde 
Sveriges regeringschef uttrycka att det inte skulle bli något bindande 
avtal i Köpenhamn långt innan mötet ens börjat. Vad gav det för 
signaler till alla övriga inblandade parter? Vi gav upp redan innan vi 
hade börjat. Ett sämre förhandlingsläge kunde regeringen knappast ha 
skaffat EU. 
    Man kan naturligtvis se verkligheten med olika ögon. Regeringen 
valde att se verkligheten med utgångspunkt i det sätt som de rika 
länderna brukar behandla de fattigare, det vill säga ur ett uppifrån 
perspektiv. Regeringen varken drev på eller stöttade 
utvecklingsländernas linje. 
    Jag ser verkligheten ur ett helt annat perspektiv. Det är de fattigare 
länderna, som redan är hårt drabbade och som vi vet har det svårast att 
finansiera både minskningar av utsläpp och anpassning till nya 
förhållanden – samtidigt som de med all rätt ska öka sina medborgares 
levnadsstandard. I enlighet med den svenska politiken för global 
utveckling som ska genomsyra all svensk politik och som alla partier i 
Sveriges riksdag har sagt ja till borde regeringen i EU-samarbetet ha 
stridit för att EU precis som tidigare stöttat utvecklingsländernas krav, 
i stället för att lägga sig platt både för vissa motspänstiga EU-länder 
och så fort USA och Kina delvis pratat ihop sig. 
    Vår före detta miljöminister Lena Sommestad påtalar i en 
debattartikel att Danmark i internationell press kritiserades hårt för ett 
både kaotiskt och dåligt genomfört klimatmöte. Sverige fick kritik för 
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att ha tagit initiativ till en förhandlingsstrategi som drev mötet mot 
sammanbrott och för att EU brast i ledarskap. Tillsammans skapade 
därmed Danmark och Sverige en oöverstiglig klyfta mellan 
industriländer och utvecklingsländer.  I Köpenhamn svek EU 
utvecklingsländerna med Sverige i egenskap av ordförandeland i 
spetsen.     

   Herr talman! När vi nu ändå talar klimat kan man inte förbise 
rapporteringen i medierna de senaste dagarna om felaktigheter i 
klimatpanelens rapport. Det har inte handlat så mycket om 
felaktigheter i själva sakinnehållet utan om formella brister i 
hanteringen av uppgifter. När man lyssnar på journalisternas frågor är 
det lätt att få uppfattningen att det i panelens rapport står klart och 
tydligt exakt vad som kommer att hända och när. Men så är det inte 
riktigt. 
    Klimatpanelen utför ingen egen forskning. I stället samlar den in 
fakta från forskare från hela världen och sammanställer rapporter med 
slutsatser. Organisationen består av tre olika arbetsgrupper som arbetar 
med konsensus som grund. Det innebär att det som finns i rapporten 
utgör minsta gemensamma nämnare. 
    Till exempel ingår inte påverkan av att metangas frigörs när 
permafrosten tinar. En annan fråga som forskarna inte var överens om 
var hur stor havsnivåns höjning skulle bli. Panelen talar om 20–60 
centimeter eller mer – en nivå som blir väldigt tuff för många länder 
men som ändå kan kännas möjlig att hantera. Annan forskning visar 
nämligen upp till sex sju meter. 
   Senast i måndags kunde vi läsa att Grönland gröps ur av varma hav. 
Det har visats i en ny klimatstudie som bygger på direkta 
observationer i stället för matematiskt baserade studier. Om istäcket på 
Grönland smälter skulle havsytan höjas med sju meter. Det skulle 
innebära en global katastrof för lågt liggande länder runt om i världen. 

I ett sådant scenario menar jag att det är viktigt att vi inte låter oss 
förledas av klimatskeptikernas kampanj. Panelen anser att 
klimatpåverkan med stor sannolikhet – över 90 procents säkerhet – är 
människans verk eftersom förändringen är så stor och snabb att den 
inte kan förklaras av kända naturliga orsaker. Jag tänker inte chansa på 
att de har fel. 

    Herr talman! Avsmältningen av de arktiska isarna påverkar inte bara 
låglänta områden runt om i världen. Den påverkar också vårt 
närområde när naturresurser som förut inte var tillgängliga kan komma 
att bli det. 20–25 procent av världens oupptäckta och kvarvarande olje- 
och gasresurser kan finnas i Arktis. Det nya säkerhetspolitiska läge 
som då uppstår nämner inte regeringen i sin deklaration trots att 
anspråk på Arktis och dess resurser redan har lett till dispyter mellan 
ett antal länder i regionen. 
    Vi rödgröna vill peka på Antarktis, som har ett miljöskyddsprotokoll 
som förbjuder utvinning av naturtillgångar i minst 50 år. En liknande 
reglering skulle behövas för Arktis. En rödgrön regering kommer att 
verka för att Arktis skyddas, som Hans Linde redan sagt. Den bästa 
olja och gasen är trots allt den som aldrig utvinns. 

    Herr talman! Utrikesministern säger att vårt Europa ska vara ett 
öppet Europa. Det är svårt att få ihop det med att den fråga som 
regeringen verkligen lade krut på under ordförandeskapet var att få 
igenom Stockholmsprogrammet, som till stor del handlar om kampen 
mot den gränsöverskridande brottsligheten, inklusive övervakning av 
medborgarna och migration. Stockholmsprogrammet nämns inte i den 
utrikespolitiska deklarationen trots att det är ännu ett verktyg som 
unionen med Sverige i spetsen försett sig med för att bygga murarna 
runt Europa allt högre. En viktig del i programmet är att stoppa de så 
kallade illegala invandrarna från att nå Europa och att de som ändå 



lyckas ta sig hit och inte passerar nålsögat för att få asyl ska skickas 
hem. Till vår hjälp har vi den stärkta gemensamma 
gränsövervakningsstyrkan Frontex, som patrullerar Medelhavet och 
Atlanten i jakt på flyktingar och andra migranter. 
    Unionen för Medelhavet är en del av EU:s grannskapspolitik. I den 
innefattas ett fördjupat samarbete inom området mänskliga rättigheter. 
Det är viktigt att vi i det sammanhanget nämner att det inte räcker med 
fagra ord. Kraven på mänskliga rättigheter måste ges en reell innebörd. 
Fördjupade partnerskap bör inte erbjudas länder som inte lever upp till 
kraven på respekt för de mänskliga rättigheterna. 
    Det utrikesministern inte säger är att vi också ålägger länderna i 
fråga att agera europeisk gränspolis och att vi faktiskt på så sätt både 
uppmanar och hjälper dem att bryta mot de mänskliga rättigheterna. 
Jag talar då inte bara om att Italien skickar tillbaka flyktingar till 
Libyen, utan till råga på eländet har Sverige nu på ett mycket 
anmärkningsvärt sätt genom det statliga Rymdbolaget blandat sig i 
denna tvivelaktiga hantering av människor. Det är djupt oetiskt och 
omoraliskt att ett svenskt bolag är med i denna hantering och att 
handelsministern faktiskt var med där som dörröppnare. (Applåder) 

Anf. 5 Utrikesminister CARL BILDT (m):
    Herr talman! Det här var bland det intressantaste jag har varit med 
om på mycket länge. Lade ni märke till fördelningen av uppgifterna 
mellan de tre företrädarna för det rödgröna alternativet? 
    Urban Ahlin ägnade sig åt rätt billig polemik med en dragning åt det 
personliga. Nästan allt det väljer jag att lägga åt sidan. 
    Bodil Ceballos var, som ofta, den som hade en hel del rätt relevanta 
frågeställningar och synpunkter på den viktiga klimatproblematiken. 
Hennes synpunkter när det gäller till exempel Arktis betydelse kan jag 
mycket gärna instämma i. Det fanns mycket som jag kan ansluta mig 
till. 

    Vem var det sedan som framträdde som talesman för det rödgröna 
alternativet? Gång på gång stod Hans Linde här och sade: En rödgrön 
regering ska göra, en rödgrön regering ska göra. Så var det, och det 
lade alla märke till. 
    Vi ska vara medvetna om, och det var någon som sade det, att det är 
sju månader till ett val och att den här debatten har betydelse i det 
sammanhanget. Då vill jag säga några saker. Under denna 
alliansregering har Sverige fått en tydlig och trovärdig utrikespolitik. 
Vi har varit närvarande i europeiska rådslag och haft inflytande där den 
förra regeringen, bara lite svagt röd, ofta faktiskt var frånvarande. Vi 
har gjort Sverige starkare i Europa, och vi har bidragit till att göra 
Europa starkare i världen. Så är det. Och någon sade att vi känner viss 
stolthet över detta. Ja, det gör vi. På område efter område har vi 
bidragit till att föra politiken framåt. 
    Urban Ahlin, som drev åt vänster så till den milda grad att han ska 
stänga Sveriges Natorepresentation – Urban Ahlin av alla – ger detta 
som sitt enda löfte i denna utrikespolitiska debatt. Ja, ni ska utsätta 
Sverige för experimentet med en regering som tar in ett parti som 
visserligen inte vågar kalla sig kommunistiskt längre – det skäms de 
för – men där rötterna fortfarande finns kvar. Därmed riskerar vi att få 
en utrikespolitik som kommer att tyngas ned, bromsas och 
komprometteras av Castrokramare, talibantolererare och allsköns 
halvgrumlig halvkommunism av den art som Hans Linde på sitt eget 
sätt lyckades företräda här i talarstolen. Då kommer vår trovärdighet i 
Europa och vår trovärdighet i världen att äventyras. 
    Ni förde fram ett dokument tidigare här utanför, förstod jag, om det 
rödgröna alternativet. I det kan man läsa om mycket, utom om två 
saker. Man kan inte läsa om Europeiska unionen, för det rödgröna 
alternativet har ingen Europapolitik. Vänsterpartiet vill nämligen i sitt 
program att Europeiska unionen ska upplösas genom att länder ska 
lämna denna, bland annat Sverige. Så tror jag inte att det blir. Det finns 



gränser för dumheten. Men visst kommer de att bromsa och försvåra 
en Europapolitik. Och det faktum att det inte ens finns med i detta 
dokument, den talande tystnaden om Europa, är talande nog. 
    Det andra som inte finns med i detta dokument är Afghanistan, en av 
våra allra svåraste utrikespolitiska utmaningar. Jag sticker inte under 
stol med att detta är ett svårt ämne. Jag har ägnat mycket av min tid åt 
landet och varit där åtskilliga gånger. Var och en som har ansvaret för 
det måste ägna detta mycket tid. Men det finns inte ens med i detta 
dokument, därför att de är djupt, djupt oeniga också i den frågan. 
Hur ska då denna rödgröna röra kunna driva utrikespolitik utan att 
kunna säga någonting om Europeiska unionen, utan att kunna säga 
någonting om Afghanistan? Det är bra att man har Bodil Ceballos som 
kan tala om Arktis på ett klokt sätt, och det stöder jag gärna. Jag tror 
säkert att det kan göras ett och annat i klimatfrågan, men att man i de 
centralaste av frågeställningar inte vågar, inte vill och inte kan ha en 
politik är ett svaghetstecken. Jag tycker att arbetsfördelningen mellan 
polemikern Ahlin och talesmannen Linde var talande nog för det som 
kan bli en rödgrön politik. 
    Det är inte mycket i övrigt att ta upp av det som sades. Möjligtvis är 
det bara några små trådar av intresse. Polemiska Urban Ahlin ska nu 
bedriva hetsjakt mot Nato. Det är den nya saken, och man kan i och 
för sig förstå lite av bakgrunden till detta. Han vill stänga vår 
Natoambassad. Det kommer att göra det svårare för oss att få 
inflytande när det gäller viktiga fredsoperationer i viktiga delar av 
världen. 
    Vi har soldater, svenska unga män och kvinnor, som gör berömvärda 
insatser i Kosovo under Natos flagg och i Afghanistan på FN:s order 
och under Natos flagg. Vi har ett ansvar för dem. Då är det viktigt att 
vi kan vara med och ha inflytande över dessa operationer på ett sätt 
som gör att vi kan tillvarata svenska intressen och hjälpa till att stödja 
och skydda dem som gör insatserna. Då ska han genom att stänga 

representationen vid Natohögkvarteret i Bryssel stänga våra 
möjligheter att utöva det inflytandet. Det är inte bara dumt, Urban 
Ahlin, det är oansvarigt gentemot dem som du, jag och andra i denna 
riksdag sänder ut på dessa svåra uppdrag. 
    Detta om detta. Jag tycker att debatten gav besked om att i den 
rödgröna röran, där vi kan vara lite osäkra på blandningen, blir det mer 
Linde än vad det blir Ahlin. Kanske blir det mer Ohly än vad det blir 
Sahlin. (Applåder) 

Anf. 6 URBAN AHLIN (s):
    Herr talman! Jag tror att en del kvinnor i salen känner igen den så 
kallade härskartekniken, att lägga åt sidan, att inte bry sig om, att måla 
ut som polemiker. Gärna för mig, Carl Bildt. Jag pallar det och 
kommer att klara det också. 
    Det kan ändå vara värt att ha med sig att när vi har debatterat här 
sedan förra valet har vi fått frågor från Aktuellt, Rapport och Studio 
Ett. Inför den här debatten har Aftonbladet frågat om du och jag vill 
debattera efter debatten. Jag har vid alla tillfällen tackat ja, men Carl 
Bildt har hela tiden tackat nej. Det är ganska symtomatiskt för hur Carl 
Bildt vill att utrikespolitiken ska bedrivas, det vill säga så lite tid som 
möjligt åt att debattera med dem som har andra åsikter, helst inte ens 
samordna sig med de andra borgerliga partierna, utan det här är mitt 
eget fögderi och jag formar min egen utrikespolitik. Jag tycker att det 
är ett demokratiskt svaghetstecken att vi har en utrikesminister som 
ständigt har sagt nej till debatter mot denna polemiske Ahlin under 
hela mandatperioden. Det är vid två tillfällen som du har ställt upp, 
och det är när moderater och socialdemokrater har haft centrala 
debatter. Då har du inte kunnat smita undan. 
    Låt mig då svara på den kritik och de synpunkter som har förts 
fram. Till att börja med, ni som satt på läktaren: Sade jag att vi skulle 
stänga Natorepresentationen? Nej, det gjorde jag inte. Jag sade att för 



Carl Bildt var det viktigare att ha en ambassadskylt på 
Natohögkvarteret än att ha ett generalkonsulat i New York. Carl Bildt 
lade upp hela sitt svar till mig på en ren lögn. Inte någonstans i mitt tal 
sade jag att vi skulle stänga Natorepresentationen. Jag tycker också att 
den är viktig att ha kvar, av det skälet att vi deltar i mängder av olika 
operationer tillsammans med Natosoldater, FN-mandaterade men 
Natoledda. 
    Det är viktigt att vi har ett inflytande. Jag och Carl Bildt har till och 
med kommit överens om att pressa på Nato så att även svenska 
soldater ska få del av hemligt material som annars bara kommer 
Natoländerna till del i operationerna. 
    Du kan väl åtminstone hålla dig till sanningen i nästa inlägg, Carl 
Bildt, om du nu bemödar dig att bemöta min kritik och mina frågor. 
Jag ställde några enkla frågor vad gäller relationen till Nato. Ska 
Sverige delta i försvarsplaneringen som Nato gör för att försvara 
Baltikum? Ja eller nej, herr utrikesminister?  
    Ska Sverige under nästa mandatperiod göra en Natoutredning om ett 
framtida svenskt medlemskap? Ja eller nej, herr utrikesminister? 
Folkpartiet driver kravet att Sverige ska skicka svenska Jasplan för att 
sköta luftövervakningen över Baltikum. Är det regeringens politik? Ja 
eller nej, herr utrikesminister? 
    Du må tycka att jag är polemisk, Carl Bildt, men detta är ganska 
avgörande frågor för svensk säkerhetspolitik. De kan man inte bara 
vifta undan. 
    Vem var det förresten som var polemisk? Utrikesministern använde 
uttryck som Castrokramare och talibankramare och slängde ur sig en 
hel del otidigheter mot ledamöterna av Sveriges riksdag. Blev Carl 
Bildt så pressad av att den rödgröna oppositionen mopsade upp sig 
mot utrikesministern och pekade på ett antal svagheter i den förda 
utrikespolitiken? 

    Till exempel, varför nämnde inte Carl Bildt med ett enda ord 
Sveriges utrikespolitik gentemot Ryssland? Inför toppmötet mellan EU 
och Ryssland sade Ryssland att man inte ville komma till Stockholm 
utan ville ha mötet i Bryssel. Det var i ren protest mot den svenske 
utrikesministern. Han hade nämligen sett till att relationerna mellan 
Sverige och Ryssland var totalt bottenfrusna genom att göra en 
hårresande jämförelse mellan Nazityskland och Ryssland på sin blogg.  
Två veckor innan mötet bestämde sig den svenska regeringen för att 
säga ja till gasledningen. Och med gas kan man tina upp bottenfrusna 
relationer med Ryssland! Genast var president Medvedev intresserad 
av att komma till Stockholm. Det var en pinsam hantering, tycker jag. 
När mötet väl var avklarat och allt var frid och fröjd klappade man om 
varandra och sade: Det gjorde Carl Bildt bra. Men då sade Jan 
Björklund att Ryssland är så farligt så att vi behöver pansarbataljoner 
på Gotland.  
    Är det inte en ganska viktig fråga för Sveriges utrikespolitik, 
utrikesministern? Är Ryssland så farligt så att vi behöver 
pansarbataljoner på Gotland? Det gick Folkpartiets partiledare och en 
minister i regeringen ut med för några veckor sedan. Vilken är den 
svenska regeringens inställning till detta? 
    Vi har haft diskussioner om Afghanistan vid mängder av tillfällen. 
Jag har stått här i riksdagen vid alla tillfällen sedan den socialdemo-
kratiska regeringen bestämde sig för att hörsamma FN:s säkerhetsråds 
begäran om soldater. Vi har hanterat detta med sex av sju partier i 
Sveriges riksdag, och vi kommer att fortsätta hantera detta. (Applåder) 

Anf. 7 HANS LINDE (v):
    Herr talman! Jag får erkänna att inför denna debatt var det inte helt 
enkelt att välja ut vilka ämnen som skulle diskuteras. Det har varit 
omfattande händelser runt om i vår värld bara de senaste veckorna. Vi 
har sett en jordbävningskatastrof på Haiti, kanske den värsta 



humanitära katastrofen i modern tid. Vi har sett på gatorna i Iran hur 
repressionen förvärras. Vi ser på det ockuperade palestinska området 
hur förtrycket skärps. Men när man lyssnar på Carl Bildts åtta minuter 
långa inlägg verkar det som att den viktigaste utrikespolitiska frågan 
för honom i dag är oppositionens överenskommelse. Det säger en hel 
del om Carl Bildts internationella engagemang. 
    I dag har vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister 
presenterat en rödgrön politik för Sveriges relationer med världens 
länder. I vår tjugosidiga överenskommelse ger vi 64 konkreta besked 
om vad vi vill göra inom utrikespolitiken, och vi söker väljarnas 
förtroende för att kunna genomföra dem. Det är 64 besked om hur 
Sverige med en rödgrön regering skulle bli en konsekvent röst för 
rättvisa, jämställdhet och hållbarhet i världen. 
    Jag är glad att utrikesministern har observerat vår överenskommelse 
och dessutom är intresserad. När vi i det rödgröna samarbetet formar 
vår politik gör vi det som tre partier i jämlik och öppen diskussion. Jag 
förstår att det är en nyhet för Carl Bildt att ha det på det sättet när man 
ser hur den borgerliga alliansen format sin politik. Här har man en 
solospelare som skriver en blogg. 
    Det vore önskvärt att utrikesministern inte bara raljerar utan också 
kommenterar något av de 64 konkreta förslag som vi presenterar i dag. 
Jag förstår att Carl Bildt ägnar sig åt personangrepp i stället för att 
diskutera politik, för Carl Bildt vet lika väl som jag att den politik för 
Västsahara, för Palestina, för Irak, för de ockuperade områdena och för 
Latinamerika som vi i det rödgröna samarbetet presenterar i dag är en 
politik som har ett starkt folkligt stöd i vårt land till skillnad från den 
politik som Carl Bildt fört under de gångna åren.  
    När vi i det rödgröna samarbetet i dag lämnar konkreta besked sätter 
Carl Bildt nytt rekord i oro i sin utrikespolitiska deklaration. 
Borgerligheten känner oro över utvecklingen i Turkiet och Vitryssland. 
Man oroar sig över läget i Mellanöstern. Man oroas över Kinas brott 

mot de mänskliga rättigheterna. Världens fattiga, maktlösa och 
förtryckta behöver inte en svensk utrikesminister som sitter på sitt 
departement och känner oro. De behöver en svensk utrikespolitik som 
agerar och reagerar för förändring. 
    De som har drabbats av Kinas omfattande och grova brott mot de 
mänskliga rättigheterna behöver en rödgrön regering som tar upp 
enskilda fall med regimen i Peking, som står fast vid EU:s 
vapenembargo och för en aktiv dialog med de svenska företagen i 
Kina med krav på att de ska uppträda som mönsterarbetsgivare vad 
gäller arbetstid, arbetsmiljö, lönesättning och fackliga rättigheter. 
Jag vet inte hur det fungerar på borgerlighetens nya utsålda apotek, 
men jag tror att det finns hjälp där för den som känner oro. Jag 
rekommenderar Carl Bildt att söka upp ett apotek och sedan komma 
tillbaka och börja agera, börja bli utrikespolitiker.  

    Herr talman! Man kan fråga sig på vilket sätt den deklaration vi har 
fått här i dag hjälper de 536 000 kvinnor som enligt FN dog förra året i 
samband med förlossningar och illegala och osäkra aborter. Inte på ett 
enda ställe på tolv sidor nämns sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Inte någonstans nämns aborträtten trots att vi i så många 
länder ser att den inskränks och begränsas.  
    Vi rödgröna är tydliga. För oss är abort en grundläggande rättighet, 
vilket står i tydlig kontrast till den borgerliga politiken. Det är 
uppenbart även när det kommer till kvinnors rättigheter och rätten till 
sin egen kropp att vi behöver en rödgrön regering utan inflytande av 
fnoskiga och sexualkonservativa kristdemokrater. 

    Herr talman! Det är alltid tacksamt för oss i oppositionen att 
attackera det som inte står i en utrikespolitisk deklaration. Allt kan inte 
rymmas där. Det är dock talande att ordet ”rättvisa” inte nämns en 
enda gång på deklarationens tolv sidor. Det är inte förvånande 



eftersom varje ambition att vara en internationell kraft för förändring, 
rättvisa och omfördelning av makt och resurser från maktfullkomliga 
till maktlösa saknas i denna deklaration. I stället slår man gång på 
gång fast att det är europeiska intressen som ska styra och vara 
fundamenten i svensk utrikespolitik.  
    Jag tror knappast att man jublar över en sådan inriktning i Arica i 
Chile där befolkningen fortfarande insjuknar 25 år efter att svenska 
Boliden dumpade våtverksslam i deras stad.  
    Jag tror att glädjen över denna inriktning är begränsad bland de 
palestinier som såg hur det svenska företaget Assa Abloy investerade i 
stulen mark och i en illegal bosättning på Västbanken. 
    Jag tror att de sudaneser som fick se sina hem och byar jämnade 
med marken för att man skulle bygga vägar för att köra fram produkter 
till Lundin Oils anläggningar – ett företag som jag för övrigt tror att 
utrikesministern känner till – kan hålla sig för skratt. 
    Utrikesministern talade för två decennier sedan om den enda vägens 
politik. Det verkar inte ha hänt mycket sedan dess. Att döma av den 
utrikespolitiska deklarationen är Carl Bildts tilltro till marknadskrafter 
och privata vinstintressen som lösning på världens problem 
fullständigt orubbad. Men aldrig i historien har det funnits en enda 
väg. I dag, precis som för 20 år sedan, finns det alternativ. I dag har vi 
ett tydligt utrikespolitiskt alternativ, nämligen det rödgröna samarbetet. 
(Applåder) 

Anf. 8 BODIL CEBALLOS (mp):
    Herr talman! Som del i det rödgröna samarbetet kan jag tala om för 
utrikesministern att vi har ett mycket bra samarbete. Vi betar av 
område för område. Vi är ännu inte överens om allt, men det är en 
tidsfråga. Vi måste komma överens, precis som ni har gjort. 
    Om man ser på vad ni hade kommit överens om innan ni tog över 
regeringsmakten var det inte särskilt mycket. Jag tror att det rödgröna 

samarbetet har kommit mycket längre än vad ni hade gjort under den 
förra valperioden. 

    Herr talman! Jag hann inte riktigt färdigt i mitt förra inlägg. Jag vill 
avsluta det med att säga att jag tycker att det är oerhört viktigt att 
medborgarna här i landet ska kunna känna stolthet över de statliga 
bolagens agerande i andra länder. Det är inte acceptabelt att svenska 
bolag – i synnerhet statliga bolag – agerar på ett sådant sätt att det 
kränker mänskliga rättigheter i ett annat land. 
    Det är naturligtvis inte bara svenska bolag som är inblandade i att 
kränka de mänskliga rättigheterna. 
    I måndags uppmanade den iranska fredspristagaren Shirin Ebadi 
västvärlden att införa sanktioner mot den finsk-tyska 
mobilsystemtillverkaren Nokia Siemens Networks eftersom hon menar 
att de hjälper till att kränka de mänskliga rättigheterna i Iran. 
Företaget säger att de har sålt mobilnätverk till Iran som kan användas 
till att avlyssna telefonsamtal, helt i linje med alla andra mobilnät som 
säljs runt om i världen. Det är branschstandard. 
    Frågan är om vi medborgare vill att den branschstandard vi har i 
Europa kräver av bolagen att deras produkter ska kunna användas för 
att förtrycka människor i Europa eller andra länder. Så är det knappast. 
FRA, trafikdatadirektivet och övriga övervakningssystem kan alla leda 
till kränkningar av de mänskliga rättigheterna förutom av den 
personliga integriteten. 
    Ett i raden av alla galenskaper på sistone är överföringen av 
bankdata, det så kallade Swiftavtalet, mellan EU och USA. Lyckligtvis 
röstades det ned i Europaparlamentet häromdagen. Vår nya svenska 
kommissionär fick inte igenom kommissionens förslag som både de 
gröna och hennes egna partikamrater i Europa var starka motståndare 
till. 



Av vilken anledning ska uppgifter om europeiska banktransaktioner 
överföras till amerikanska myndigheter? Det är knappast troligt att 
USA skulle lämna ut uppgifter om sina medborgare till oss på det sätt 
som de kräver att vi ska göra. 

    Herr talman! Varje år avrättas tusentals människor runt om i 
världen, andra fängslas godtyckligt. Ofta torteras människor i 
fängelser runt om i världens länder. I riksdagens grupp för mänskliga 
rättigheter skriver vi många vädjandebrev till olika regeringar för att 
vädja för enskilda personers frisläppande eller mot dödsstraffet. Vi 
skriver brev både till diktaturer och till demokratier – ingen nämnd och 
ingen glömd. 
    Regeringen tar upp frågan om mänskliga rättigheter i samtal med 
andra regeringar men frågan är hur verkningsfullt det är om vi sedan 
låter andra intressen, som till exempel handel eller återvändandeavtal, 
ta överhanden.  
   Goda relationer till en annan stats regering är inte alltid det primära 
intresset. Därför var det mycket olyckligt att vår svenska ambassadör 
var med på president Ahmadinejads presidentinstallation i Iran. Efter 
valet 2009 fortsätter demonstrationerna på Teherans gator, liksom 
fängslandena och förtrycket av oliktänkande. De som drabbas värst av 
alla konflikter är för det mesta minoriteterna. Under fjolåret avrättades 
i Iran en stor mängd människor. Kina brukar ligga i topp, därefter 
kommer Iran. 
    Många som avrättas är från minoritetsgrupperna. En rödgrön 
regering kommer att vara en tydlig allierad med alla de demokratiska 
krafter som i Mellanöstern kämpar för de mänskliga rättigheterna och 
jämställdhet och mot förtryck och väpnade konflikter. 
Vi kommer också att verka för att regionen ska vara fri från kärnvapen. 
Där delar regeringen vår uppfattning. 

    Herr talman! Världens största folk utan eget land är kurderna. 
Genom historien har de drabbats hårt av förtryck. De fortsätter att vara 
drabbade. Det är egentligen bara i södra Kurdistan som de i dag lever i 
relativ fred. Jag har redan nämnt att de, liksom andra minoritets-
företrädare, är extra utsatta i östra Kurdistan, det vill säga Iran.  
I västra Kurdistan tillerkänns kurderna ibland inte ens en identitet. Om 
man inte finns i registren har man heller inga rättigheter. 
I norra Kurdistan har Turkiet beslutat att förbjuda det största kurdiska 
partiet eftersom det inte tar avstånd från PKK vars ledare tidigare sagt 
sig vara villig att föra dialog i stället för väpnad kamp, i stället för 
tvärtom. 
    I stället för att leda till bättre förutsättningar för fred har beslutet 
snarare lett till en upptrappning av konflikten. Vi rödgröna är, som 
Hans Linde tidigare sade, starkt kritiska till beslutet att förbjuda DTP. 
En rödgrön regering kommer i alla sammanhang att lyfta fram 
kurdernas situation i dialogen med berörda regeringar. 

    Herr talman! I början av året drabbades Haiti av en fruktansvärd 
katastrof. Både Urban Ahlin och Hans Linde har varit inne på den 
frågan. Jag vill tillägga att vi också har möjlighet att ge bistånd i form 
av miljöbistånd. Det är stora behov av återplantering av skog för att 
skydda befolkningen mot väder och vind. Stormarna kommer till Haiti, 
och det finns ingenting som tar emot. (Applåder) 

Anf. 9 KERSTIN LUNDGREN (c):
    Herr talman! Sverige kan och ska göra skillnad. Sverige ska vara en 
tydlig grön frihetlig röst för en hållbar värld. Sverige ska solidariskt 
och tillsammans med andra förvandla förtryck till frihet, fattigdom till 
utveckling, resursslöseri till hållbar utveckling, risker till möjligheter 
och hot till trygghet. 



Vi ska vara en tydlig röst för mänskliga rättigheter och multilaterala 
lösningar och för att hävda internationell rätt. 
Sverige är militärt alliansfritt, men vi bygger säkerhet tillsammans 
med andra. 
    Centerpartiet vill att Sverige ska tillhöra kärnan i EU. Vi vill det, 
övertygade om att ensam inte är stark. Vi vill forma ett EU som möter 
förväntningarna på vårt gamla Europa. Vi ska ta vår nya globala roll 
och inte bara gå vidare som 27 enskilda länder eller biståndsgivare, 
utan som samlad politisk kraft verka för fred, frihet och försoning och 
för hållbar utveckling. 
    Det är ett EU där murar rivits och där egenintressen utmanas av 
insikten att de försvagar. När vi talar med en röst och agerar samfällt 
gör vi skillnad – inte som ett eko utan som en kraft som inte tvekar att 
handla för att möta klimatutmaningar, som inte tvekar att handla när 
FN kallar och när mänskliga rättigheter eller folkrätt trampas på. 
Vi vill se ett EU som aktivt agerar för lösningar och inte för nya 
låsningar i arbetet för ett nytt klimatavtal. Vi tar med oss 
erfarenheterna från Köpenhamn och inser att det krävs aktiv diplomati, 
men också förmåga att lyssna och handla modigt för att nå 
tvågradersmålet. 
    Sverige ska vara tydligt pådrivande för att nå resultat, både som 
föregångare och som konstruktiv kraft. Det handlar i allra högsta grad 
om internationell solidaritet, inte om klimatnationalism eller 
protektionism. 

    Herr talman! Vi har 1 778 dagar på oss att nå millenniemålen. När 
FN i höst summerar halvtidsresultaten kommer det att bli både ris och 
ros. Helt klart krävs det inte mindre utan mer av oss alla för att 
världens fattigdom ska halveras, för att kvinnor och barn som drabbas 
allra hårdast ska få uppleva hoppet om en bättre framtid – en framtid 
utan hunger, med grundläggande kunskap, rent vatten och hälsa. Här 

ligger en stor utmaning för oss, för EU och för världens länder. Vi har 
kommit överens, och vi måste nå framgång. 
    Det handlar i grunden om politik för global utveckling och säkerhet 
och om att forma en hållbar värld.  
    Människor i många länder på många kontinenter, även i EU:s 
närområde, drabbas av krigets fasor i vår tid. Samtidigt ser vi åtskilliga 
exempel på människors kraft som kan försätta berg. Människors 
obändiga längtan efter frihet går inte långsiktigt att kuva. Denna insikt 
skakar regimer oavsett om det är i Iran eller i andra länder. Rädslans 
förtryck tar sig nya former. Här är det viktigt att detta möts på ett sätt 
som hävdar våra grundläggande värden.  
    Vi ska verka för en värld utan kärnvapen, aktivt bidra till att 
åstadkomma ett nytt och kraftfullt icke-spridningsavtal och ett totalt 
stopp för kärnvapenprov. Detta måste förenas med stöd för och tryck 
på nedrustning av befintliga kärnvapen. Här har EU också ett särskilt 
eget ansvar, och då inte minst att starkare uppmärksamma och aktivt 
främja att de taktiska kärnvapen som finns på vår kontinent avvecklas.  
Sverige ska fortsatt verka för att EU menar allvar med öppenhet för 
alla Europas länder som uppfyller kriterierna att bli medlemmar. Vi 
måste visa att EU menar allvar i arbetet med att utveckla ett gott 
partnerskap med våra grannar, inte kravlöst men konstruktivt. På 
samma sätt krävs det att EU verkligen visar vilja till politiskt ansvar 
för att söka lösningar på konflikten i Mellanöstern och nå fred och två 
självständiga stater inom säkra och erkända gränser för såväl den 
israeliska som den palestinska staten. 

   Herr talman! Avslutningsvis: Afghanistans folk har lidit länge och 
drabbats hårt. Den afghanska regeringen och FN har bett om vårt stöd 
och givit mandatet. Sverige har under lång tid verkat i Afghanistan, 
och det är självklart att vi ska delta i arbetet med att nå stabilitet och 
säkerhet för att Afghanistans folk ska kunna bygga upp och utveckla 



sitt land. Här krävs det en bred ansats i samverkan med den afghanska 
staten såväl civilt som militärt inom många områden och med enskilda 
insatser.  
    Det är ingen enkel väg som vi har valt – ingen snabb men en 
solidarisk. Vi är djupt tacksamma för alla svenska män och kvinnor 
som är beredda att offra så mycket för att söka åstadkomma en bättre 
framtid för Afghanistans folk både militärt och civilt. De har och ska 
ha allt vårt stöd. De gör skillnad och har gjort skillnad för fred, frihet 
och hopp om en bättre framtid och om en friare, tryggare och 
hållbarare värld för oss alla. 
 
Anf. 10 FREDRIK MALM (fp):
    Herr talman! Jag noterade att Vänsterpartiet uppmanade 
utrikesministern att gå till apoteket och stilla sin oro. Jag tror att vi alla 
här inne förstår att vår utrikesminister gör en större skillnad genom att 
i stället åka till Bryssel, Peking och Washington. Kanske är det så, 
Hans Linde, att så som man känner sig själv känner man också andra. 
Herr talman! Efter valet i Iran i somras har demonstrationer avlöst 
varandra. Regimen har svarat med ett mycket brutalt våld. Detta är helt 
oacceptabelt. Vi ger vårt stöd till den iranska demokratirörelsen.  
Vi ser också med oro på det kärnenergiprogram som den iranska 
ledningen fortsätter att utveckla. Det är av yttersta vikt att FN:s 
säkerhetsråd kan enas om skärpta sanktioner mot Iran.  

    Herr talman! Våra tankar går också till offren för jordbävningen i 
Haiti. Siffran för antalet döda människor är nu över 200 000. Haiti är 
ett av världens fattigaste länder, och katastrofen ställer beredskap för 
humanitär hjälp på prov. Detta visar också hur viktigt det är med ett 
stort bistånd. Alliansregeringen är den första regering någonsin i 
Sverige som under en hel mandatperiod har klarat av att nå upp till 

enprocentsmålet. Detta är något som vi i Folkpartiet har arbetat hårt 
för.  
    I Afghanistan gör svenska män och kvinnor stora insatser med risk 
för sina liv. Vår nya ambassad i Kabul fyller en viktig funktion. Under 
2009 har vi återigen öppnat vår ambassad i Bagdad. Vi har därtill 
öppnat ett konsulat i Kurdistan. När USA kommer att lämna Irak blir 
vår närvaro där ännu viktigare, och självklart ska också Sida och 
svenskt bistånd vara på plats i Irak och i Afghanistan. Vi arbetar också 
för ett stärkt demokratibistånd, som nämnts tidigare, och ett frigivande 
av Dawit Isaak.  

    Herr talman! Precis som utrikesministern nämnde verkar 
alliansregeringen för ett Sverige som står starkare i EU och ett EU som 
står starkare i världen. Europasamarbetet föddes efter att vår kontinent 
plågats av två världskrig. Samarbetet byggdes upp när Europa var 
delat mellan öst och väst. Det var för svagt när Jugoslavien slets i 
stycken men förmådde att ge plats för och integrera tiotalet nya 
demokratier som uppstod efter Sovjetunionens kollaps. 
Med Lissabonfördraget har unionen tagit ytterligare steg för en mer 
demokratisk struktur och ett mer effektivt beslutsfattande. 
Anslutningsprocessen fortsätter för blivande medlemsstater, och nya 
stater knackar också på dörren.  
    Det är viktigt att betona vårt stöd till Turkiet som en framtida 
medlem i EU. Men detta innebär också att Turkiet måste nå upp till 
Köpenhamnskriterierna. Den kurdiska befolkningen måste ges skydd 
för sitt språk och skydd för sin identitet. Det är orimligt att 
demokratiskt valda politiker massarresteras och att politiska partier i 
parlamentet stängs ned. Den turkiska staten måste garantera alla 
minoriteter rätten att delta i den politiska processen på lika villkor och 
inkluderas i samhällsutvecklingen. 



Herr talman! Det finns väldigt få exempel på oljeproducenter som är 
demokratier. I Europa är beroendet av olja och gas från Ryssland och 
från stater i Mellanöstern stort. Ju längre tid detta beroende består, 
desto mer resurser kommer att slussas från fria stater till auktoritära 
stater. Att bryta detta beroende är därmed inte endast en miljö- och 
klimatfråga utan i högsta grad också en politisk fråga. 
    Under det kalla kriget fungerade Nato som en motpol mot 
Warszawapakten. I dag ser världen annorlunda ut. Atlantpakten fyller 
en bred funktion för fred och säkerhet i hela världen. Sverige 
samarbetar i dag nära Nato, men vi står utanför de beslutande organen. 
Vi i Folkpartiet menar att det är hög tid att Sverige utreder ett framtida 
medlemskap i Nato. Det är vår uppfattning. Vår säkerhet tryggas bäst i 
allians med andra, inte genom säkerhetspolitisk isolering. 

    Herr talman! En grundläggande uppgift för varje regering är 
utrikespolitiken. Detta förstod Göran Persson. Utrikespolitiken var ett 
av hans huvudskäl för att inte släppa in Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
i regeringen. Borgerligheten och socialdemokratin var överens om 
grunderna i utrikespolitiken: att Sverige ska vara ett västorienterat 
land, vara medlem i EU, arbeta aktivt i internationella organ, främja 
frihandel, ha ett militärt försvar, värna den transatlantiska länken och 
delta i fredsbevarande insatser med FN-mandat. Vad vi har sett i dag är 
att Mona Sahlin nu är beredd att styra in på en annan väg. 
    Det är hög tid att oppositionen berättar vad som kommer att ske om 
den vinner valet i höst. Några svar har vi fått i dag om att Sverige ska 
driva någon sorts diplomatisk konfrontationspolitik mot andra 
västländer. Men ska den svenska styrkan vara kvar i Afghanistan eller 
inte? Blir det Vänsterpartiet, som kräver ett utträde ur EU, som ska 
ansvara för att utforma Sveriges framtida Europapolitik? Blir det 
Miljöpartiet, som vill motarbeta frihandel, som ska förhandla om 
Sveriges ståndpunkter inför möten med WTO? Ska det pacifistiska 

Miljöpartiet ansvara för rikets försvar? Är det Vänsterpartiet som ska 
ansvara för Sveriges bilaterala förbindelser med Kuba och med 
Venezuela? Ska Sverige upprätthålla ett högt bistånd, eller ska 
Socialdemokraterna återigen börja knapra på hjälpen till världens 
fattiga?  

    Herr talman! Det är förstås en väsentlig skillnad om det är Carin 
Jämtin, Lars Ohly eller Bodil Ceballos som i händelse av en rödgrön 
valseger blir Sveriges nästa utrikesminister. Väljarna, våra 
försvarsanställda, biståndsarbetare, exportinriktade företag, flyktingar 
från kommunistiska regimer, världens fattiga och alla andra väntar på 
ett svar.   (Applåder) 

Anf. 11 HOLGER GUSTAFSSON (kd):
    Herr talman! Globaliseringens effekter är fascinerande och 
skrämmande på en och samma gång. Ofta förknippar vi globalisering 
med modern hypersnabb kommunikation som kan användas 
obegränsat för sociala medier, snabb affärsverksamhet och politik.  
Under de senaste åren har vi också fått lära oss om konsekvenserna av 
de ekonomiska misstagen på den amerikanska kontinenten – misstag 
som mycket snabbt har exporterats till Europa och därmed till vårt eget 
land. Finanskrisen har drabbat oss alla. 
    Just nu söker vi exitstrategier för minskade budgetunderskott och 
nya globala regleringar som ska förhindra kommande kriser. 
Problemet är att ett globalt ekonomiskt perspektiv består av: 
alltför många länder, 
alltför många ekonomiska kulturer, 
alltför många politiska system och  
alltför många lagstiftningar.  
Dessutom är det helt olika syn på behovet av regleringar för att kunna 
hantera problem. 



    Herr talman! Grekland har vilselett sina europeiska eurovänner 
genom felaktig statistik och dubbel bokföring. Det handlar om ca 400 
miljarder i svenska kronor, och hela valutamarknaden skadas. Detta 
leder till lån, räntekostnader och arbetslöshet! 
    Finanskriserna är från början till slut förtroendekriser. Svaret på 
förtroendekriserna finns inte att hämta inom socialismen eller 
liberalismen. Nej, det handlar i stället om brist på personlig etik och 
moral och om ett bristande personligt ansvar. När bristen på personlig 
etik och moral sprider sig över världen drabbas vi alla och också våra 
skyddsnät och välfärdssystem.  
    De globala systemen måste bäras upp inte av högljudda demagoger 
eller giriga bonusegoister utan av personer med eftertanke, ansvar och 
en inre kompass som medmänniskorna kan lita på! 

    Herr talman! Klimatfrågan är global. Den bär på ett allvar som 
handlar om hundratals miljoner människors försörjningsmöjligheter, 
livsbetingelser och säkerhet. FN:s klimatpanel har slagit fast orsaken 
till klimathotet. Det är vi människor och vår verksamhet som är 
orsaken. Huvuddelen av världens forskare och politiker har tagit hotet 
på allvar.  
    Köpenhamnsmötet blev en enorm politisk mobilisering för att vidta 
åtgärder. Tyvärr tvingas vi bevittna att världens ledare inte förmår att 
fatta de beslut som vi alla efterfrågar.  
    När den nationella ekonomiska egoismen hamnar i förarsätet för två 
av säkerhetsrådets mest betydelsefulla medlemmar förmår inte FN, 
världssamfundet, att fatta beslut. Därför har vi tvingats skjuta 
problemet framför oss. 
    Konsekvenserna av klimatkrisen kommer från början till slut att 
bero på politisk vilja och politiskt förtroende. Svaret inför framtiden 
finns inte inom socialismen eller liberalismen. Nej, återigen handlar 
det om brist på personlig etik och moral hos världens ledare. När den 

nationella egoismen prioriterar ekonomisk konkurrenskraft som 
viktigare än att ta sig an klimathotet hotas också våra skyddsnät och 
välfärdssystem. Bristen på personlig etik och moral drabbar oss alla!  

    Herr talman! I kampen mot fattigdomen i världen har det gjorts 
framsteg, men fortfarande lever bedövande många människor i svält 
och armod. Finns den verkliga politiska viljan och ansvaret för detta?  
De enskilda organisationerna utgör en ytterst viktig del i det bilaterala 
biståndsarbetet. Deras kunskaper, erfarenheter och kompetens ska tas 
till vara och användas vid genomförandet av såväl nationella som 
multinationella insatser.  
    Att bekämpa korruption är en central del av svensk utrikes- och 
biståndspolitik. Korruption undergräver biståndets effektivitet och 
förtroende.  
    Kristdemokraterna anser att svenskt utvecklingsbistånd i ökad grad 
måste riktas till kvinnor och kraftsamla i kampen mot hiv/aids – detta 
för att uppnå mänskliga resultat.  
    De fattiga afrikanska länderna söder om Sahara ska prioriteras. 
Fattigdomen och svälten i världen är en moralisk katastrof som 
världens ledare varje dag borde känna ett större ansvar för.  
    FN:s millenniemål om att halvera fattigdomen till 2015 kommer inte 
att nås. Finanskrisen och en brist på politisk vilja står i vägen. Har 
socialismen och liberalismen något svar att ge? Nej! 
    I dag finns kunskap, teknik och resurser som behövs för att radera ut 
fattigdomen. Det som saknas är den politiska viljan. Var finns 
engagemanget för de svältande barnen och åldringarna? Har politiken 
befriat sig själv från etik och moral? 
    Kristdemokraterna värnar enprocentsmålet. Det är viktigt för 
Sverige att vara ett gott exempel. Vi avsätter minst 1 procent av bnp 
till utveckling och humanitärt bistånd. Vi anser också att de rika 



länderna ska avskriva fattiga länders skulder och i ökad grad låta dem 
delta i världsekonomin utifrån sina förutsättningar. 

    Herr talman! Allra sist: Det är ingen god etik att beskatta gåvor som 
enskilda personer ger till världens fattiga. Därför arbetar Kristdemo-
kraterna just för skattemässig avdragsrätt för gåvor.  (Applåder) 

Anf. 12 Utrikesminister CARL BILDT (m):
    Herr talman! Helt kort: Urban Ahlins huvudattack på regeringen 
denna dag var att vi ägnar oss åt fjäskande för Nato – det var det 
uttryck som han använde. Hans huvudexempel gällde att vi öppnat en 
ambassad. Han skapade utan tvekan intrycket att han tycker att detta 
var ett felaktigt beslut. Han säger nu: Det var rätt att öppna en 
ambassad vid Nato. Men vad är då fjäskandet? Det är i alla fall bra att 
du, Urban Ahlin, står fast vid ambassaden. Låt mig vara tydlig på den 
punkten.  
   Vi har ett klart och entydigt nationellt intresse av ett bra, ett 
konstruktivt och ett nära samarbete med Nato. Det har att göra med 
freds- och stabilitetsinsatser som är viktiga för oss, för världen och för 
Förenta nationerna. Vi utvecklar gärna det samarbetet ytterligare. Det 
är inget fjäskande, utan det är politik i nationens och i fredens intresse. 
    Helt kort också här: Hans Linde vill att jag kommenterar de 64 
punkterna i programmet. Det hinner jag inte med. Den första punkten 
är jättebra – så långt hann jag. Den handlar om att stärka det nordiska 
samarbetet. Jag välkomnar detta revolutionerande genombrott i det 
rödgröna samarbetet, det vill säga att ni har kommit överens om det. 
Men var är Europapolitiken, och var är Afghanistanpolitiken? 
    Det är bra att ni stöder det nordiska samarbetet. Men vad är den 
riktiga rödgröna politiken? När man lyssnar på Urban Ahlins tal om 
Natofjäskande – dock var det inte så mycket biff i vad han sade – och 

på Hans Lindes programförklaringar verkar den vara tämligen rödröd i 
många hänseenden. 
    Vår regering har gett Sverige ökad tyngd och styrka i Europa, och 
vår regering har bidragit till att ge Europa ökad tyngd i världen. Vi 
kommer att söka ett mandat för att fortsätta med den politiken. Sverige 
behöver ingen rödgrön röra i utrikespolitiken!  (Applåder) 

Anf. 13 URBAN AHLIN (s):
    Herr talman! Sveriges utrikesminister fortsätter att undvika de 
frågor som ställts i utrikesdebatten. Jag ställde tre enkla frågor som har 
med Sveriges relation till Nato att göra. Som svar ville jag ha ett ja 
eller ett nej från utrikesministern. Carl Bildt, du har ändå kvar några 
talarminuter, så passa på att ge oss svar! 
    Folkpartiet kräver att vi har Jasplan över Baltikum för att ta hand 
om luftövervakningen. De vill ha en Natoutredning, en utredning om 
ett kommande Natomedlemskap för Sverige. Dessutom vill de att 
Sverige ska delta i Natos försvarsplanering för hur Baltikum ska 
skyddas vid en attack från Ryssland – det är vad det handlar om. 
Som svar på min fråga ville jag, herr utrikesminister, som svar ha ett ja 
eller ett nej: Hur ser Sveriges utrikesminister på dessa för 
säkerhetspolitiken helt avgörande frågor? Men det bara vevas här i 
talarstolen. 
    Utrikesministern undrar vad jag menar med mitt tal om fjäskande. 
Ja, jag har redovisat ett antal saker – frågor där Sverige har 
positionerat sig mot Nato på ett sätt som jag inte gillar. Låt mig ge 
exempel på fjäskandet. 
   Jag tror att väldigt få har noterat att utrikesministern alldeles nyligen 
skrivit en artikel tillsammans med Natos generalsekreterare. Där 
vänder de sig till USA och skriver om att vi samarbetar och om att det 
är så viktigt. 



Att Sveriges utrikesminister och Natos generalsekreterare tillsammans 
skrivit en artikel är ganska intressant. Artikeln avslutas med meningen: 
We are brothers in arms. Alltså: Vi är vapenbröder. 
    Det är nog svaret på din fråga, Carl Bildt – fjäskande för Nato är 
vad du håller på med. Jag markerar att den sortens fjäskande inte 
kommer att fortsätta med en rödgrön regering. Däremot kommer ett 
fruktbart och konsekvent samarbete med Nato naturligtvis att fortsätta. 
Till sist, om Ryssland: Försök att ge ett svar. Vad är egentligen den 
borgerliga regeringens politik för Ryssland? Är vi rädda för dem, eller 
är vi inte rädda för dem?  
    Tack för en bra debatt! Det finns saker i regeringens politik jag 
tycker är värda att uppmärksamma som positiva. Jag vill ändå avsluta 
med det, herr talman. Det gäller Östliga partnerskapet. Där tycker jag 
att Carl Bildt ska ha en eloge, för det är ett bra initiativ. Jag tycker 
också att hållningen i Israel–Palestina-konflikten har varit bra under 
ordförandeskapet. Tack för en god debatt!  (Applåder) 

Anf. 14 HANS LINDE (v):
    Fru talman! Jag tycker att det har varit underhållande att under 
förmiddagen se konvulsionerna inom det borgerliga samarbetet. Jag 
förstår att man får dessa uttryck och känner att vi i det rödgröna 
samarbetet gemensamt har format politiken. Det har varit tre partier i 
öppen diskussion, medan man på den borgerliga sidan snarare har en 
person, Carl Bildt, som utformar utrikespolitiken med sin blogg och 
där de små partierna är utestängda från inflytande. 
    Någonstans ska vi väl vara glada för att de tre småpartierna inte har 
varit speciellt inflytelserika under de tre senaste åren. Tänk hur det 
hade sett ut om Folkpartiet hade fått gehör för sitt krav att vi ska 
ansluta oss till Nato! Tänk om Kristdemokraterna hade fått större 
genomslag för sin beröringsskräck när det gäller hbt-frågor! Och tänk 

hur världen hade sett ut om någon hade lyssnat på Fredrik Malm när 
han stod och ropade att USA borde anfalla Iran! 
    Jag förstår också att det i dag finns en viss bitterhet bland de tre 
borgerliga småpartierna över vår överenskommelse. Vi driver ju krav 
som vi kommer att genomföra som regeringspolitik, medan de tre 
borgerliga småpartierna i tre år har misslyckats med att få genomslag 
för sin politik. Det måste kännas bittert för Centerpartiet att vi nu har 
ett rödgrönt samarbete som säger att vi ska erkänna Västsahara. Det 
måste kännas bittert för Folkpartiet att vi har ett rödgrönt samarbete 
som uppmärksammar Anfalkampanjen som ett folkmord, och det 
måste vara bittert för Kristdemokraterna att vi rödgröna kommer att 
erkänna folkmordet i Turkiet 1915.  
    Carl Bildt frågade sig tidigare: Vad är den verkliga politiken? Det 
säger väl en del om Carl Bildts världsbild att han säger att det inte är 
verklig utrikespolitik att lyfta fram enskilda fall med diktaturen i Kina, 
att det inte är verklig utrikespolitik att avbryta det militära samarbetet 
med Israel och att det inte är verklig utrikespolitik att erkänna 
Västsahara. 
    I min första utrikespolitiska debatt i denna kammare för tre år sedan 
talade jag på temat att en annan utrikespolitik är möjlig. I dag har vi i 
det rödgröna samarbetet gett en rad klara besked som visar att en 
annan utrikespolitik inte bara är möjlig utan också ett helt konkret och 
verkligt alternativ. Vi är i dag ett tydligt alternativ, och vi ger tydliga 
besked: Byter vi regering i september byter vi också utrikespolitik. 
(Applåder) 

Anf. 15 BODIL CEBALLOS (mp):
    Fru talman! Jag inledde med att ställa en fråga till Carl Bildt om 
varför riksdagen inte har fått någon information om det förändrade 
säkerhetsläget i Afghanistan. Jag har fortfarande inte fått något svar. 
Sedan har Fredrik Malm ställt frågor till oss i oppositionspartierna, 



men jag hinner inte svara på dem nu. Jag kan dock naturligtvis göra 
det sedan.  
    Fru talman! Miljöpartiets politik består av tre delar. En av dem är 
solidaritet med världens alla människor. Biståndet är naturligtvis en 
hjärtefråga för Miljöpartiet, och det har hänt mycket på 
biståndsområdet under denna mandatperiod. I tidningen Dagen kunde 
vi läsa att biståndsministern numera kallas biståndsreformator i stället 
biståndsminister. Nog är det så att vår biståndsminister är en idéspruta, 
och det är naturligtvis en positiv egenskap. Ibland har jag dock inte 
riktigt samma uppfattning om var dessa idéer landar. 
    En av de nya idéer ministern har är att tillsätta ett näringslivsråd. 
Det är bra att vi har ett näringslivsråd, naturligtvis, men samtidigt som 
vi tillsätter det för att jobba mer med företag och den delen av 
biståndet har vi dragit ned väldigt mycket på pengarna till 
frivilligorganisationernas verksamhet.  
    En verksamhet som har drabbats hårt av detta är Swedwatch, den 
organisation som oberoende granskar de svenska företagen när dessa 
agerar i andra länder. Vem ska nu stå för den granskningen? Ska vi 
förlita oss helt och hållet på Kalla fakta, Korrespondenterna och 
Uppdrag granskning, eller ska vi faktiskt se till att de 
frivilligorganisationer som gör detta arbete åt oss och som vi redan har 
en kunskap om hur de arbetar får göra det i stället? Det är mycket 
beklagligt att denna situation har uppstått. 

Anf. 16 KERSTIN LUNDGREN (c):
    Fru talman! Det har varit en intressant debatt. Denna gång blev vi 
inte hänvisade till en socialdemokratisk blogg för att få reda på vad 
den socialdemokratiska politiken innehåller. Förra gången vi hade 
debatt var detta fallet, och jag läste med stort intresse inlägg från än 
den ena, än den andra men sällan från Urban Ahlin. 

    Jag kan konstatera att Urban Ahlin och Socialdemokraterna i sin 
inledning stod för ett antal historiska nej. Det handlade inte alls om 
vad framtiden har att bjuda, utom på en punkt: ett fruktbart samarbete 
med Ryssland. Men på vilken punkt skiljer han sig från regeringen? 
Om detta blev han svaret skyldig. 
    Miljöpartiet berörde klimatfrågorna, och i många stycken kan jag 
instämma.  
    Sedan har vi, fru talman, Hans Linde – banerföraren i den rödgröna 
politiken när det gäller utrikesområdet. Han är mer röd än grön. Det 
blir mer gammal retorik än modern handling och vilja. Svenska folket 
har i valet att välja mellan en aktiv utrikespolitik som vågar göra 
skillnad eller att hamna i utrikespolitikens utkant. Då blir det mer 
plakatpolitik här hemma från läktaren. Det blir mer utanförskap än 
aktiv medverkan. 

    Fru talman! Jag såg och hörde den rödgröna oppositionen applådera 
när Hans Linde höll sitt anförande. Jag är övertygad om att det finns 
andra krafter runt om i världen som också skulle ha applåderat. Jag 
tänker på Chávez och några andra. Men, fru talman, jag måste också 
för alla som inte hade möjlighet säga att jag såg Hans Lindes försiktiga 
försök till applåd när Carl Bildt beskrev den rödgröna röran och även 
beskrev att en rödgrön utrikespolitik tenderar att bli mer vänster – mer 
Ohly än Sahlin. 

Anf. 17 FREDRIK MALM (fp):
    Fru talman! Det har sagts ganska mycket i denna debatt, men 
kontentan och det besked väljarna har fått i dag är ändå mycket tydligt: 
Om oppositionen vinner valet kommer det att ske en kraftig 
förskjutning åt vänster inom utrikespolitiken. Det är det som kommer 
att ske. Det har varit mycket tydliga besked här i dag, till och med så 
långt att Urban Ahlin i praktiken signalerar till Baltikum: Lita inte på 



oss! Vi känner ingen solidaritet med er. För 10–15 år sedan var vi, 
utrikesministern och andra, på Norrmalmstorg och demonstrerade för 
Baltikums frihet, men i dag är det annat ljud i skällan från 
oppositionens sida. 
    Det är uppenbart att den stora vinnaren i denna debatt är Hugo 
Chávez snarare än någon annan, egentligen. I dag har vi en 
utrikesminister som mycket aktivt under flera års tid har åkt till 
världens stora metropoler och huvudstäder för att föra fram den 
svenska utrikespolitiken, svenska ståndpunkter, europeiska 
ståndpunkter och försöka baxa utvecklingen framåt. Vart tror ni att en 
utrikesminister som företräder Vänsterpartiet skulle åka? I valet 
mellan att åka till Washington eller Caracas, vad tror ni att 
partimedlemmarna kommer att kräva? Vad kommer trycket inom den 
socialistiska, marxistiska, eftersläntrande rörelsen att kräva? Varifrån 
kommer inputen till en politik efter valet – om de rödgröna vinner – 
som styrs av Vänsterpartiet? Jag finner väldigt stor oro för detta. 
Sedan vill jag också notera att det från den sidan talas mycket om 
solidaritet. Låt oss titta på vad som konkret har hänt! 
    Under perioden 1995–2006 gick den fattiga världen miste om 46 
miljarder kronor i bistånd eftersom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet inte klarade av att nå upp till enprocentsmålet. Vad 
händer om de vinner valet i höst? Hur många miljarder ska den fattiga 
världen gå miste om då – 40 miljarder? Hans Linde kanske nöjer sig 
med 10 miljarder och Bodil Ceballos med 15 eller 20 miljarder. Det är 
en viktig fråga att ställa. Det är nämligen resultaten vi måste värdera, 
inte bara de ord som förs fram.  (Applåder) 

Anf. 18 HOLGER GUSTAFSSON (kd):
    Fru talman! Yttrandefriheten är den fria världens skarpaste verktyg. 
Sverige ska tända ljus i de mörkaste delarna av världen genom att lysa 
upp i de vrår där diktaturens och totalitarismens mörker råder för att 

avslöja brotten mot de mänskliga rättigheterna. Det gäller Kuba, 
Vitryssland, Iran, Nordkorea och många andra länder där 
yttrandefriheten beskärs och skumrasket har fått fotfäste på initiativ av 
regimer som inte tål offentlighetens ljus. Det gäller just nu Vitryssland 
där regimen har aviserat ännu större begränsningar i användandet av 
Internet. 
    Demonstrationerna i Iran förra veckan påminner om de 
demokratiska krafter runt om i världen som behöver vårt stöd. Vi får 
aldrig sluta att engagera oss – och det har Kristdemokraterna heller 
inte gjort – utan vi måste ta vårt ansvar för demokratisk utveckling och 
yttrandefrihet även i länder som har en lång väg att gå. 

    Fru talman! Direkt kopplat till rätten till yttrandefrihet finns rätten 
till tankefrihet och religionsfrihet. Människors rätt att finna svar på 
existentiella frågor och utveckla sin egen livsfilosofi är rättigheter som 
bygger upp identitet och djup kulturell förankring. FN:s konventioner 
ger ett heltäckande formellt skydd för dessa mänskliga rättigheter, men 
bristen på etik och moral hos totalitära regimer leder till att religiösa 
minoriteter betraktas som andraklassens medborgare. 
    Den internationella rätten när det gäller mänskliga rättigheter 
reglerar individens rättigheter i förhållande till staters skyldigheter. 
Enligt artikel 27 i internationella konventioner om medborgerliga och 
politiska rättigheter ska stater i vilka det finns etniska, religiösa och 
språkliga minoriteter tillåta dessa människor att utöva sin religion samt 
ha tillgång till ett eget kulturliv och språk. 

Anf. 19 GÖRAN LENNMARKER (m):
    Fru talman! Förmodligen har Sverige nu ett större inflytande i 
världen än någonsin tidigare i landets moderna historia. Vi hade 
visserligen en stormaktstid med inflytande i Europa, men det var på ett 
helt annat sätt. Jag tror att vi fått inflytande också via Europeiska 



unionen tack vare ett starkt engagemang tillsammans med andra 
likasinnade. 
    När det gäller Europas säkerhet, som är central för Sverige, för 
Europa och för världen, finns där nu några centrala, viktiga frågor. Det 
första är att Sverige deklarerar att vi gått från neutralitet till solidaritet. 
Vi tittar inte bort. Vi är med. Vi tar ansvar tillsammans med goda 
krafter. 
    Det andra är utvidgningen av Europeiska unionen – Turkiet och 
västra Balkan. Den är alldeles avgörande för Europas fredliga 
utveckling. 
    Det tredje är det östliga partnerskapet. I sex länder i närheten av vår 
europeiska union hjälper vi till genom att bidra till deras frihet och 
suveränitet. Det är viktigt och alldeles avgörande för Europa att dessa 
länder har kapacitet att själva forma sina beslut. Det är dessutom 
centralt att EU ställer upp bakom Georgiens territoriella integritet. 
Europa har genom historien varit ett stort bekymmer för sig självt och 
för världen. Om vi tittar tillbaka på förra århundradet ser vi att det var i 
Europa krigen började, och det var i Europa det värsta förtrycket 
förekom. Därför är den europeiska integrationen ett stort steg i 
mänsklighetens utveckling. Det är också därför man på andra 
kontinenter tittar på Europa, för att se hur man kan omvandla krig och 
förtryck till frihet och fred. 
    När det gäller relationen till andra kontinenter är det avgörande att 
vi har ett öppet Europa, ett Europa som inte sluter sig, som inte stänger 
sig och tror att vi kan bygga vår egen frihet och vårt eget välstånd 
genom att hålla borta influenser och impulser från andra delar av 
världen. 
    Vi vet att frihandel och öppna gränser är det viktigaste instrumentet 
för att hjälpa fattiga länder. Frihandel är det enskilt viktigaste bidraget 
man kan ge till utrotandet av fattigdomen. När Världsbanken tittar på 
problemen i Afrika kommer man fram till att ett av de största 

bekymren är bristen på frihandel mellan de afrikanska länderna. Ofta 
betraktar vi frihandel som en fråga mellan i-land och u-land. Tragedin 
i dagens läge är bristen på frihandel mellan u-länderna. Det är en av de 
största orsakerna till att fattigdomen dröjer sig kvar. 
    Globaliseringen har hittills visat sig vara det mest effektiva 
instrumentet i mänsklighetens historia när det gäller att minska 
fattigdomen i världen. 
    Det finns en hel del kvar att göra, men mycket har också gjorts. Då 
handlar det inte enbart om ekonomi utan också om en stark social 
utveckling. Medellivslängden ökar i praktiskt taget hela världen, 
födelsetalen sjunker och kvinnors ställning förbättras snabbt. Det finns 
en hel del att göra från Europas sida för att främja dessa mekanismer. 
    Låt mig avslutningsvis säga något om Afghanistan, eftersom vårt 
engagemang där är centralt. Först och främst är det viktigt för 
afghanerna; det råder bred enighet om det i det afghanska parlamentet. 
När jag besökte Afghanistan träffade jag företrädare för olika delar av 
landet. Partiväsen i vår mening finns kanske inte, men det finns ändå 
företrädare för olika inriktningar. Samtliga underströk vikten av att 
Sverige, Europa, västvärlden och världen i dess helhet känner 
engagemang för Afghanistan. 
    Det finns också stor enighet i världen. Ett enigt säkerhetsråd har 
givit mandat för den internationella närvaron i Afghanistan. Vi vet att 
det inte är ofta säkerhetsrådet är enigt, framför allt inte i känsliga och 
centrala frågor. Denna breda enighet finns alltså i världen och också i 
regionen. Länderna runt Afghanistan är mycket angelägna om att 
Sverige, Europa, västvärlden finns där. När man träffar folk från länder 
som Kina, Indien, Ryssland och även Iran, länder som inte alls är 
särskilt västvänliga, betonar de vikten av att vi ska vara kvar i 
Afghanistan, att vi känner ansvaret och inte sviker det afghanska 
folket. 



    Det är nämligen vi som måste göra jobbet. De vill inte ha in 
varandra i Afghanistan, vilket sannolikt skulle hända om vi drog oss ur 
ISAF. Vad skulle hända då? Det kan vi naturligtvis inte med säkerhet 
veta, men vi kan väl tro att det vore att gå tillbaka till det inbördeskrig 
som rasade i mitten av 90-talet. Att en talibanregering skulle 
accepteras i hela Afghanistan är otänkbart. Att gå tillbaka till den typen 
av mörka krafter och den politik som fördes under talibanerna skulle 
helt enkelt inte accepteras i stora delar av det afghanska samhället. 
Därmed skulle det finnas risk för ett inbördeskrig och snart skulle nya 
trupper, från andra länder, tvinga sig in i kriget, kanske skulle det ske 
en ”somalisering” av Afghanistan. 
    Det är således glädjande att vi i den svenska riksdagen har en bred 
samsyn. Vi har inte enighet för Vänsterpartiet är inte med, men övriga 
sex partier är med på detta. Att denna breda samsyn finns är väl värt att 
understryka. 

Anf. 20 CARINA HÄGG (s):
   Fru talman! Det har varit intressant att lyssna här i dag, men jag är 
också oerhört besviken. Jag hade tänkt hålla ett helt annat tal, men jag 
har kastat om. Jag hade förväntat mig en omprövning från regeringen, 
utrikesminister Carl Bildt och Göran Lennmarker. I den mediala 
debatten har vi nämligen hört att nu också Moderaterna ska lägga vikt 
vid jämställdheten. Men det kom inte. Det uteblev. Det är en stor 
besvikelse. Därför måste vi utöver det som sagts i tidigare anföranden 
från partiföreträdare och det som vi har lagt fast i dokument upprepa 
att kvinnors rättigheter som människor och jämställdhetsfrågorna är 
viktiga för oss. Vi prioriterar dem och ser att det finns allt större 
anledning att uppmärksamma dem. Det finns förväntningar på Sverige 
som vi inte lever upp till. 
    Jag ska vara rättvis och säga att det heller inte var något vallöfte 
från alliansen att prioritera jämställdhetsfrågorna. Men det fanns 

enskilda röster i debatten som var ute och sökte väljarnas stöd. De 
blåste sina väljare. I dag ser vi resultatet. Då trodde jag att man kanske 
skulle komma här i dag med en ansats till vad man skulle vilja lägga 
fram för väljarna under de kommande fyra åren i opposition. Men så 
blev inte fallet. 
    Jag vill lyfta fram en särskild kvinna, MR-försvararen Mideksa. 
Birtukan Mideksa är en kvinnlig partiledare, den första och en av de få 
på den afrikanska kontinenten. Hon besökte Sverige och träffade 
Socialdemokraterna och även liberalerna. På grund av vad man lägger 
henne till last – och det hon sade i Sverige är ändå ingenting att höja 
ögonbrynen för – fängslades hon vid tillbakakomsten till Addis Abeba. 
Jag har försökt att få besöka henne, men har blivit nekad. Jag hoppas 
att de aktiviteter vi haft till stöd för henne ändå på något sätt har 
påverkat hennes situation i positiv riktning. 
    Men när majoriteten talar om Afrikas horn lyfter man inte fram 
Birtukan Mideksa, detta ömmande fall. Hon är en symbol för att man 
inte har gjort den ansats när det gäller en samlad politik som vi vill 
göra för Afrikas horn. Hon är också ett exempel på att kvinnliga MR-
försvarare och kvinnliga politiker är dubbelt utsatta. Det kan vara svårt 
att bedriva oppositionsarbete och jobba med mänskliga rättigheter 
generellt, men är man dessutom kvinna kan det bli tredubbelt svårare. 
De här kvinnorna är värda och förtjänar vår uppmärksamhet. 
Afrika skulle prioriteras. Det har också någon sagt här i dag. Men i 
praktiken dras det bort från den politiska agendan. Man stänger 
ambassader där och bedriver en politisk dialog. Det är biståndskontor 
som uppgraderas. Det kan vara viktigt, men det är en annan 
diskussion. 
    Mellan alla hjärtans dag och den internationella kvinnodagen den 8 
mars ligger den utrikespolitiska debatten. Vi står också inför CSW, 
FN:s årliga uppföljningskonferens av kvinnokonventionen Cedaw. 
Men vi vet ännu ingenting om vad man tänker ta upp. Vad tycker 



regeringen om den nya genderarkitekturen? Många vill bara göra det 
till ett policyinstrument, men jag vill att vi också ska förse det nya 
organet med muskler för att kunna agera och hantera de brister i 
jämställdheten som vi ser och som påverkar hur konflikter kan 
utvecklas. 
    I Saudiarabien försöker man förbjuda alla hjärtans dag och röda 
nallar med hjärtan på. Det är ett tecken. Men problemet är att kvinnor 
förtrycks på ett osedvanligt och oacceptabelt sätt. Men jag vet också 
att det finns starka krafter i ett land som Saudiarabien som vill föra en 
dialog kring detta. Det finns inga hopplösa situationer. Vi måste ta vara 
på de möjligheterna! 
    Vi måste använda EU. I den bilaterala diskussionen och dialogen 
som återkommer med Indien tar vi inte upp ett av de stora problemen, 
att våldet mot kvinnor är av stor omfattning. Så många som 70 procent 
av Indiens gifta kvinnor mellan 15 och 49 år är offer för våld i hemmet 
i form av misshandel, våldtäkt eller annat påtvingat sex. Det är 
UNFPA som säger det, ett FN-organ. 
    Jag vill se en genderbaserad konvention mot våld i hemmet av män, 
mot våld i nära relationer. Jag tror att många kvinnor, inte bara här i 
Sverige, säger: Vem kan man lita på? Här i Sverige är detta även en 
följd av det vi har sett med en före detta polischef. Men detta är ett 
ännu större problem i länder där kvinnor har en svagare position i 
samhället och där samhällets institutioner är svaga. Jag tycker att vi 
ska dela med oss av våra erfarenheter och vårt engagemang, som 
också borde delas av majoriteten. Men vi vet att kvinnors rättigheter 
prioriterades bort under ordförandeskapet i Europarådet och EU. 
Däremot vill jag på den lilla sekund jag har kvar säga att jag tycker att 
det är jättekul att vi också i andra delar än just dessa sammanhang 
prioriterar de här frågorna tillsammans i det rödgröna samarbetet. S-
kvinnor, Miljöpartiets jämställdhetspolitiska talesperson och den 
kvinnopolitiskt ansvarige i Vänsterpartiets partistyrelse tar i dag 

tillsammans ställning för en skärpning av sexköpslagen och för att 
Sverige ska följa efter Norge och Island. Låt lagstiftningen utan 
åldersgräns omfatta även sexköp i annat land! Då stöder vi dem som 
tycker att det här är viktigt och dem som blir utnyttjade. Vi stöder 
också Försvarsmakten, som vill ha en skärpning, inte minst som 
konsekvens av att 18 anställda inom Försvarsmakten har utnyttjat 
prostituerade på ett oacceptabelt sätt i Tyskland. 

Anf. 21 GÖRAN LENNMARKER (m) replik:
    Fru talman! Jag tycker att Carina Hägg ändå glömmer bort väldigt 
många viktiga saker man kan göra för kvinnors rättigheter. När vi 
engagerar oss för EU:s utvidgning innebär det i praktiken ett 
engagemang för rättigheter i de länder som är på väg in i Europeiska 
unionen. Vi har en Medelhavspolitik som strävar efter att fokusera på 
mänskliga rättigheter och demokrati i länderna kring Medelhavet, från 
Marocko i väst till Syrien i öst. 
    Den viktigaste frågan just nu är väl vårt engagemang i Afghanistan. 
Jag har svårt att se att det skulle finnas någon annan plats på jorden där 
vi hade en viktigare uppgift i kampen för kvinnors rättigheter, som förs 
genom vårt engagemang och vad vi gör där, både med soldaterna och 
med de civila insatserna; soldaterna är en förutsättning för de civila 
insatserna. 
    Vi får inte förringa detta. Vi får inte glömma bort de alldeles 
centrala delarna i kampen för kvinnors rättigheter. 

Anf. 22 CARINA HÄGG (s) replik:
    Fru talman! Det är angelägna geografiska områden som Göran 
Lennmarker lyfter fram från majoritetens sida. Men å andra sidan, när 
vi talar om samarbetet kring Medelhavet: Regeringen var arrangör av 
en stor konferens i Marocko. Men vår önskan att man där skulle ta upp 
de västsahariska kvinnornas situation har så långt jag kunnat utröna 



inte tagits till vara. Det är alltså fråga om vad man gör vid de möten 
man har. På samma sätt har jag ganska ofta konstaterat att man inte tar 
upp frågan om abort när man reser till Dublin eller Warszawa. Vi vet 
att abort är en viktig fråga och ser den som en mänsklig rättighet. Vi 
ser sambanden mellan begränsningar av eller totalförbud mot abort 
och en problematik med skador för kvinnor och mammadödlighet. Det 
gäller att man använder de instrument man har. Tycker Göran 
Lennmarker som vi att abort är en mänsklig rättighet? Då har vi ett 
konkret ställningstagande. 

Anf. 23 GÖRAN LENNMARKER (m) replik:
    Fru talman! Carina Hägg vet mer än många andra om vårt 
engagemang i internationella organisationer. Carina Hägg är själv 
aktiv i Europarådet, som är en av de organisationer som tillsammans 
med OSSE och andra verkar för mänskliga rättigheter på alla områden, 
inklusive kvinnors rätt. Om man verkar för mänskliga rättigheter i 
allmänhet innebär det att man också verkar för kvinnors och för den 
delen barns rättigheter också. Vi särskiljer inte detta, utan ser det som 
en central del. Ofta är det de mest utsatta grupperna som tjänar mest på 
ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter. Vi verkar för detta, 
och det har jag uppfattat att vi har gjort gemensamt genom åren och 
decennierna genom ett starkt engagemang i dessa internationella 
organisationer. Detta finns kvar, och jag tycker att det vore synd att 
utmåla det här som en stor skillnad. 
    Sexuell och reproduktiv hälsa har om jag minns rätt varit en 
prioriterad del inom ramen för det svenska biståndet länge och är det 
fortfarande. 

Anf. 24 CARINA HÄGG (s) replik:
Fru talman! Jag konstaterar att Göran Lennmarker inte svarar på min

 fråga om man från majoritetens sida ser abort som en mänsklig 
rättighet. Då har vi en skillnad här. 
    De politiska blocken drar alltmer isär. Vi kan ibland hitta 
gemensamma ståndpunkter på ett konstruktivt sätt där vi finns utanför 
Sveriges gränser, men det är inte alltid så. Ibland drar det också där åt 
andra hållet, och man ser en ökad splittring. 
    Det är inte en slump att den moderata delegationen till Europarådet 
aktivt röstade för och bidrog till att den grupp som man tillhör i dag 
har en mycket konservativ gruppledare i Volanti från Italien som inte 
står bakom FN-dokument som vi kommit fram till gemensamt som 
Pekingdokumenten. 
    Det speglar också vilken grundsyn man har när man väljer sina 
samarbetspartner. Vi ser gång på gång att skillnaden är större när vi 
betraktar politiken utanför vårt lands gränser där det finns en ökad 
synlighet och granskning. 

Anf. 25 KERSTIN LUNDGREN (c) replik:
    Fru talman! Jag kände att jag måste begära replik på Carina Häggs 
inlägg. På något sätt känner jag det som att hon är ett offer för sin egen 
mytbildning när hon tar upp de stora konfliktytorna på 
jämställdhetsområdet. 
    Jag vet inte om Carina Hägg inte hörde när utrikesministern 
föredrog utrikesdeklarationen. Där pekade man på att försvaret av de 
mänskliga rättigheterna är en grundsten i svensk utrikespolitik. Vi 
verkar för att stödja MR-förespråkare runt om i världen. Det handlar 
inte om att exkludera någon. Det handlar om att jobba för dem runt om 
i världen. Där lyfte man särskilt fram Dawit Isaak. 

    Fru talman! Det handlar likaså om resolutionerna 1325 och 1820. 
Jämställdhetspolitiken är central i millenniemålen och i 
fattigdomsbekämpning. Jag hörde om jämställdhetspolitik på många 



områden. Hur kommer det sig att just Carina Hägg inte hör och inte 
vill ta till sig de signalerna? 

Anf. 26 CARINA HÄGG (s) replik:
    Fru talman! Jag hade tänkt att hålla ett helt annat tal. Jag trodde att 
vi skulle få en helt annan utrikespolitisk deklaration från majoriteten. 
Jag känner en besvikelse över att de utfästelser som man har gjort i 
medierna inte blev en realitet här. 
    Jag hade hoppats att vi här skulle stå mycket enigare. Faktum är att 
det könsgap vi ser i den inhemska politiken finns i allt större 
utsträckning också i vår utrikespolitik. Det måste vi kunna lyfta fram 
här. 
    Det är alltmer känt bland dem som betraktar Sveriges politik. Jag 
möter det. De frågorna måste också Kerstin Lundgren från 
Centerpartiet möta. Vad har hänt i Sverige? Varför stöder ni inte detta 
längre? 
    Det gäller framarbetade konventioner mot genderbaserat våld. 
Varför försöker Sverige förstöra det arbetet? Nu räddades det av 
Spanien och parlamentariska aktiviteter. Den förändrade bilden måste 
också lyftas in i den här kammaren. 
    Det är klart att jag är bekymrad över att Centerpartiet ser som sitt 
mandat att försvara en politik som står för en ökad ojämställdhet som 
numera är alltmer känd. 

Anf. 27 KERSTIN LUNDGREN (c) replik:
    Fru talman! Måhända är det så att Carina Hägg talar om sin egen 
politik. När jag hörde Carl Bildt föredra regeringens utrikespolitik 
hörde jag på många områden ordet jämställdhet. Jag hörde det inte när 
det gäller Socialdemokraternas egen politik. Jag får väl leva med det 
Vi kan bocka av punkt efter punkt i den svenska utrikespolitiken när 
det gäller insatser för MR-försvarare, att bekämpa fattigdom, som 

drabbar kvinnor hårdast, sexuell och reproduktion hälsa och andra 
områden. Vi har en stark tydlighet i de delarna. 
    Jag hör uppenbarligen till skillnad från Carina Hägg en tydlig signal 
om att Sverige går i täten när det gäller jämställdhetsarbetet. Jag hade 
så sent som för bara någon vecka sedan en diskussion i Afghanistan 
om detta. 

Anf. 28 CARINA HÄGG (s) replik:
    Fru talman! Kerstin Lundgren representerar ett parti som från början 
stödde sexköpslagen. Nu har man tagit den ledande rollen i att bedriva 
krypskytte mot en sådan riktig grundläggande lagstiftning. 
Vi rödgröna vill i dag se att den lagen sträcker sig till andra länder just 
för att motsvara de krav som finns från Försvarsmakten och ge den 
stöd att arbeta utifrån sina uppförandekoder. 
   Ställer Kerstin Lundgren och Centerpartiet upp på det kravet här i 
dag? Vill du se en sådan lagstiftning? Vill du att vi följer efter Norge 
och Island och tar in vad man har sagt också i Storbritannien under 
senare tid? 
 
(ANDRE VICE TALMANNEN: Vi får betrakta Carina Häggs frågor 
som retoriska.) 

Anf. 29 CECILIA WIGSTRÖM i Göteborg (fp):
    Fru talman! Varje svensk vet numera vem journalisten Dawit Isaak 
är. Flera hundra tusen har skrivit under protestlistor med krav på hans 
frigivning från eritreanskt fängelse. Men ännu är inte väntan över för 
Dawit eller hans fru och tre barn i Göteborg. Den olidliga, oroliga och 
omänskliga väntan har varat i mer än åtta år, bara för att han hade en 
egen åsikt. 
    Situationen i Eritrea är grym. Enligt Reportrar utan gränser sitter 
lika många journalister i fängelse där som i Kina. Fyra av de 30 



journalister som har fängslats har avlidit av de rysliga 
fängelseförhållandena. Runt 3 000 människor sitter fängslade på grund 
av sin religiösa tro. Kollektiv bestraffning tillämpas genom att 
armédesertörers hela familjer fängslas. I princip all samhällelig 
verksamhet är förbjuden. 
    Dagen innan julafton kom dock en liten julklapp, den 
säkerhetsresolution jag håller i min hand. FN agerar nu mot Eritrea. 
Den 23 december antog säkerhetsrådet resolution 1907 mot Eritrea för 
dess understöd till terroristgrupper som Al-Shabaab som förhindrar 
fred i Somalia och hela regionen. Resolutionen innebär att FN har 
beslutat om ett vapenembargo mot Eritrea. I resolutionen ingår också 
att FN:s sanktionskommitté ska införa precis det som vi i riksdagens 
tvärpolitiska Dawit Isaak-grupp har efterlyst: För det politiska och 
militära ledarskapet införs rese- och viseringsförbud, och deras 
utländska tillgångar ska frysas. 

    Fru talman! Det är dags att den eritreanske ledare Isaias Afewerki 
släpper sitt krampaktiga grepp om Eritreas folk och om Dawit Isaak. 
Det är dags att verkställa FN:s säkerhetsrådsresolution. 
Det är dags att ännu fler skriver under protestlistorna och håller 
protestgrytan kokande. Dawit och hans familj behöver vår solidaritet 
för att orka kämpa vidare. 

    Fru talman! Jag vill också ta upp ett annat land som engagerar mig 
mycket, nämligen Belarus eller som det också kallas Vitryssland. Vid 
mitt senaste besök i december förra året ledde jag en delegation från 
OSSE:s parlamentariska församling. Vi träffade representanter för 
civilsamhället och oppositionspartierna. De tecknade en dyster bild av 
utvecklingen. Den luft som hade blivit något lättare att andas under de 
senaste ett till två åren har åter igen blivit tyngre. 

Mötet med Dmitrij Dasjkevitj gjorde ett starkt intryck på mig. 
Kontrasten mellan den varma, propra möteslokalen där vi möttes och 
den nya typ av förföljelse som denne ungdomsaktivist utsattes för var 
stor. Dmitrij blev i början av vintern kidnappad på öppen gata, 
intvingad i en bil, fick en huva körd över huvudet och mobil och dator 
konfiskerade. Sedan kördes han långt utanför Minsk. Det värsta under 
dessa timmar, berättade han, var hoten om att han skulle dödas och att 
han skulle tvingas gräva sin egen grav. Till slut blev han utsläppt långt 
ute i ödebygder i den bitande vinterkylan med en stång instucken i 
jackan från ärm till ärm för att försvåra hans rörelser. Det går inte att 
förställa sig hur det är att utsättas för en sådan psykisk tortyr, men 
detta är Dmitrijs verklighet, bara för att han har en egen åsikt. 
Fru talman! Det är dags för Lukasjenko att återupprätta demokratin i 
Belarus! Det är dags för EU att öka sin press på landet! Det är dags för 
ännu fler att få upp ögonen för det som hände Dmitrij och andra 
aktivister! Han och de andra behöver vårt stöd. 

    Fru talman! Någon kanske undrar: Angår detta, som sker så långt 
borta, verkligen mig? Ska jag som bor här i Sverige bry mig? 
Svaret från Folkpartiet är ett tydligt ja. Det pågår en kamp i världen 
mellan liberalism och totalitarism, mellan frihet och förtryck och 
mellan demokrati och diktatur. Freedom House, en amerikansk 
tankesmedja som mäter frihetsgraden i världen konstaterar för fjärde 
året i rad att friheten i världen minskar. Den positiva trenden sedan 
murens fall är bruten. Förtryck och ofrihet ökar. Alarmklockorna 
ringer för oss som har lyckan att bo i en demokrati. Om 20–30 år 
kanske supermakten med stort S ligger öster om oss och inte västerut. I 
en globaliserad värld kan vi inte undgå att påverkas i längden när 
världens största kommunistiska diktatur, Kina, blir allt mäktigare. 
Om vi inte i framtiden vill vakna upp i ett land där vi fängslas bara för 
att vi har en egen åsikt måste vi redan i dag stå upp för att stoppa 



spridningen av diktatur. Därför, fru talman, angår Dawit Isaak och 
Dmitrij Dasjkevitj oss. Därför behöver vi en svensk och europeisk 
utrikespolitik som strategiskt sätter mänskliga rättigheter i centrum. 
Därför behöver vi ett Europa som växer sig starkare i världen. 
 
I detta anförande instämde Helena Bargholtz (fp). 

Anf. 30 ROSITA RUNEGRUND (kd):
    Fru talman! Situationen på Haiti har i dag nämnts här i debatten. 
Rubriken på Rädda Barnens artikel i gårdagens Svenska Dagbladet – 
”Sverige får inte svika Haitis barn” – lämnar ingen oberörd. 
    Sverige satsar på långsiktighet till Haiti genom stöd till FN men 
också genom EU. EU är en viktig kanal när det gäller rådsslutsatser. 
Sverige är pådrivande i det multilaterala biståndet. Det svenska 
engagemanget för de fattiga och utsatta i världen är omfattande genom 
det bistånd som Sverige ger. Men jag vill särskilt nämna här i dag att 
det största är enskilda människors engagemang, omsorg om släktingar 
i sina före detta hemländer och givmildhet till organisationer. Det visar 
på svenska folkets solidaritet. 
    Uppropet från Rädda Barnen om att låta barns rättigheter bli en 
prioriterad del av utrikespolitiken stämmer väl med regeringens politik 
när det gäller barns rättigheter i både utrikes- och inrikespolitiken. 
Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger 
hela ekonomier och samhällen. Unaids rapporterar att ungefär 33 
miljoner människor lever med hiv. Av dessa bor 22 miljoner i Afrika, 
söder om Sahara. Vi får inte sluta arbeta för att stoppa spridningen av 
smittan bara för att det kan tyckas som en utopi att lyckas. Men det 
kräver att världens politiska ledare arbetar aktivt med frågan. Även där 
är Sverige pådrivande. Vi har en aidsambassadör. Vi vet också att 
förväntningarna på Sydafrika är stora efter president Zumas tal den 1 
december förra året. 

De som drabbas hårdast är kvinnor och barn. Alltför många barn 
tvingas växa upp utan föräldrar. Sverige kan och ska vara en röst – och 
är också dessa barns röst. 
    Fortfarande finns det stigmatisering och tabun kring att vara hiv/
aids-positiv. Det gör att människor ibland faktiskt föredrar att vara 
ovetande. Tabun måste brytas, jämställdhet främjas och fattigdom 
bekämpas. Det vi gör är målinriktat och bygger på att parlamentariker 
världen över tar sitt enskilda och gemensamma ansvar. Först då kan vi 
nå de resultat som krävs för att uppnå en aidsfri generation. 
Vi måste ständigt påminna om de åtta millenniemål som världens 
länder har enats om och löftet om att halvera den extrema fattigdomen 
och öka levnadsstandarden till 2015. Det finanskrisen har lärt oss är att 
när det verkligen gäller finns det resurser. Det är för mig, fru talman, 
oacceptabelt att det går så sakta att nå millenniemålen. FN rapporterar 
att över en halv miljon kvinnor dör varje år i samband med graviditet 
eller förlossning. Hur många barn som mister sin mamma finns det 
inga siffror på. 
    Målet att mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar före 
2015 finns kvar. Allra värst vet vi att situationen är i södra Asien och i 
Afrika söder om Sahara. Sverige arbetar, och måste fortsätta att arbeta, 
för att nå millennieutvecklingsmålen. Solidaritet är inget ord som 
något politiskt parti äger. Solidaritet har inga landgränser. 
Kristdemokraterna menar att vi ska stå upp för de svagaste och stärka 
våra insatser. Jag välkomnar utrikesministerns ambition att bibehålla 
och öka biståndsnivåer. Det är centralt för att stödja 
utvecklingsländerna i att nå millenniemålen. 

    Fru talman! Utbildning och arbete är en väg för att ta sig ur 
fattigdom. Det gäller såväl i den rika som i den fattiga världen. 
Undervisning och spridning av information om reproduktiv hälsa, om 



rättigheter och om familjeplanering ger resultat. Satsning på bra 
mödravård med välutbildad personal gör skillnad. 
    Vi kristdemokrater arbetar för att sätta millenniemålens uppfyllande 
i allmänhet och kvinnors och barns rättigheter i synnerhet på agendan. 
För att nå resultat med det femte målet, som är att minska 
mödradödligheten, är kunskap och god mödrahälsovård helt 
grundläggande. 
    Fokus på kvinnor kan bidra till en större ekonomisk frihet och även 
öka förståelsen för mänskliga rättigheter. Riktade insatser på bland 
annat det sociala området och utbildningsområdet för att förbättra 
kvinnors och barns livssituation skulle också minska benägenheten att 
hamna i prostitution. Bistånd riktat till kvinnors hälsa och utbildning 
bidrar även till minskad människohandel, fru talman, eftersom kvinnor 
som blir offer för människohandel ofta kommer från utsatta miljöer 
där fattigdomen är utbredd. 

Anf. 31 KALLE LARSSON (v):
    Fru talman! Låt mig börja med att instämma i och hänvisa till det 
som Hans Linde tidigare har anfört här från kammarens talarstol. 
Låt mig också välkomna de gemensamma besked som det rödgröna 
samarbetet i dag presenterar. Det är viktiga och tunga frågor som vi nu 
har visat att vi kan komma överens om. Det som någon talare tidigare 
sade är nog också rätt uppfattat: Det är en rödröd politik som nu 
presenteras. 
    Det är viktigt och värdefullt eftersom vi lever i en orättvis 
världsordning. En grundläggande förändring av maktordningen i 
världen måste sättas på agendan. Vi kan inte längre tro att vi med enkla 
medel kan göra någonting åt de oerhörda orättvisor, den fattigdom och 
den desperation som finns runt om i världen. 
    Framför allt måste inriktningen på utrikespolitiken vändas så att vi 
inte deltar i och legitimerar brott mot de mänskliga rättigheterna i 

namn av krig mot terrorismen, såsom fortfarande sker runt omkring 
oss i världen i dag. 
    Vi lever också i en osäker världsordning. Det tycks som om detta 
krig mot terrorismen, som trots presidentskifte i USA fortfarande 
bedrivs med någorlunda intensitet, har ersatt kapprustningen som 
gödde krigsindustrin under det kalla kriget. Nu är det i stället hotet 
från påstådda och verkliga terrorister som världen behöver väpna sig 
emot. 
    De frågor som man måste ställa sig är: Går det att försvara de 
mänskliga rättigheterna genom att bryta mot dem? Är folkrätt 
verkligen ett folks rätt att bli ockuperat av en utländsk krigsmakt? Går 
det att bomba fram demokrati? 
    Svaret på frågorna är nej. Det är precis tvärtom. När man tar sig 
rätten att tillsätta och avsätta folkvalda och andra runt om i världen, 
som USA fortfarande gör, göder man i själva verket den terrorism man 
påstår sig vilja bekämpa. Man ökar grogrunden för människors 
desperation. 

    Fru talman! Jag tror att det är dags att inse det. Det är dags att det 
förs en utrikespolitik i det här landet som snarare är den motsatta och 
som underlättar människors egna strävanden att ta makten över sina liv 
och över demokratiska processer i sina egna länder. 
    Kriget mot terrorismen har väl fått en av sina symboler i 
Guantánamo, det enorma fångläger som USA byggde upp och dit man 
skickade människor alldeles oberoende av om de var skyldiga till 
någonting eller inte. Guantánamo finns fortfarande kvar, och den 
svenska regeringen vägrar att ens göra det lilla vi kan för bidra till 
stängningen. Just nu sitter ett fyrtiotal personer på Guantánamo som är 
oskyldiga till allt de anklagas för. Det är till och med så att de inte 
längre anklagas för någonting. Inte ens USA har några anklagelser 
kvar mot dessa personer. Men de kan inte åka tillbaka till sina 



hemländer, därför att där är de inte välkomna. Land efter land i EU har 
nu tagit emot en, två eller tre personer, men den svenska regeringen 
vägrar fortfarande. Vad är det som är så farligt med att ge möjlighet till 
upprättelse för människor som falskeligen har anklagats för att vara 
terrorister? 

    Fru talman! Jag vill också säga något om Afghanistan. Vi vet hur 
verkligheten där ser ut. Söndagen den 7 februari nåddes vi av den 
tragiska nyheten att två svenska officerare och en lokalanställd tolk 
hade dödats i Afghanistan och ytterligare en svensk soldat skadats. Vi 
vet att det innebär ett risktagande att skicka svenska soldater till 
internationella insatser. Det har inte hindrat att vi i Vänsterpartiet vid 
en lång rad tillfällen har ställt oss bakom ett svenskt deltagande i 
internationella insatser, bland annat i Tchad, Kosovo, Somalia, 
Bosnien, Kongo och flera länder, men vi vill inte skicka svenska män 
och kvinnor till livsfara i ett krig i Afghanistan som vi menar aldrig 
kommer att kunna vinnas. 
    Den dödliga attacken utanför Mazar-i-Sharif påminner oss än en 
gång om att säkerhetsläget i Afghanistan, även i de fyra provinser där 
svenska soldater finns, har försämrats. De som drabbats allra värst är 
de civila afghanerna. Under 2009 dödades 2 412 civila afghaner. Det 
är betydligt fler än året innan. 
    Jag tror att vi måste vara tydliga. Engagemanget i Afghanistan ska 
inte överges. Sverige behöver göra viktiga insatser, men de ska vara 
civila. Vi måste överge strategin att det går att bomba fram demokrati 
och mänskliga rättigheter i Afghanistan och i stället börja verka för att 
med civila medel, bistånd och utbildning bygga fred i Afghanistan. 
Fru talman! Det var någon på den borgerliga sidan som sade att den 
gemensamma politik som de rödgröna nu har presterat var en kraftfull 
förskjutning åt vänster. Det är precis vad som behövs i svensk 

utrikespolitik. En annan utrikespolitik är möjlig, den kommer att 
genomföras och den är rödröd.
 
Anf. 32 GÖRAN LINDBLAD (m) replik:
    Fru talman! Kalle Larsson gör mig inte besviken. Kalle Larsson 
bekräftar att den samlade oppositionens politik är ett redigt steg åt 
vänster. Det är skönt att få dokumenterat här i riksdagens kammare att 
det är precis så det är. Jag tyckte att jag redan under Urban Ahlins 
huvudanförande hörde att det var ett stort steg åt vänster. Det är bra att 
veta det. 
    Därför finns ännu större skäl att svenska folket i det kommande 
valet väldigt noga granskar oppositionen. Det är ett kliv åt vänster, 
men det är ett ganska innehållslöst kliv åt vänster. Det är bara i ett fåtal 
frågor som man har lyckats ena sig. 
     Det viktigaste för Kalle Larsson är tydligen att Sverige inte 
solidariskt ska ställa upp med andra soldater i Afghanistan. I stället ska 
vi låta officerare och soldater från andra länder bli dödade, medan vi 
ska göra andra insatser. Jag tycker inte att det är ett tecken på 
internationell solidaritet att stå vid sidan om. Vi ska givetvis också 
göra de civila insatserna, men det behövs en militär insats i 
Afghanistan. 

Anf. 33 KALLE LARSSON (v) replik:
    Fru talman! Jag är osäker på vad frågan egentligen bestod i. Jag tror 
att man ska se det så att Göran Lindblad försöker göra två saker 
samtidigt. Å ena sidan säger han att de rödgröna inte har presenterat 
någonting, och å andra sidan säger han att det är en kraftfull 
förskjutning åt vänster. Jag är lite osäker på hur han får det att gå ihop. 
Verkligheten är att det är en förskjutning åt vänster. Det är inget 
konstigt att en rödgrön majoritet kommer att föra en mer 



vänsterinriktad politik än vad en högerregering har gjort. Det borde 
säga sig självt rent semantiskt. 
    Sanningen är också att det är betydande besked som ges. På 64 
punkter ger vi klara besked. Några är mer otydliga, men det är många 
skarpa och tunga besked. Vi får väl göra så att Göran Lindblad läser 
igenom hela överenskommelsen, och sedan får han återkomma med 
vilken inställning han har. 
    Jag vill vara väldigt tydlig när det gäller Afghanistan. Vi ska inte 
överge Afghanistan. Vi ska finnas på plats, men man bombar inte fram 
demokrati. Det är inte genom ockupation och soldater som demokrati 
byggs. Det är vårt klara svar. 

Anf. 34 GÖRAN LINDBLAD (m) replik:
    Fru talman! Det är klart att det inte var någon fråga, Kalle Larsson. 
Det var mer ett konstaterande. Jag håller fortfarande med om att det är 
ett kraftigt steg åt vänster, men de här 64 punkterna har bara bitvis ett 
innehåll. Vi kommer givetvis att granska dem och komma tillbaka med 
kritiken vid ett senare tillfälle. 
    Det är ingen som helst tvekan om att vi har en regering som i dag 
har en enig utrikespolitik. Vi har en opposition som är starkt splittrad i 
många frågor, och vänstervridningen går i första hand ut på att man 
ska krama regimer som Chávez och att man inte ska vara lika tydlig 
mot andra vänsterregimer i världen. Det finns en påtaglig oenighet 
mellan oppositionspartierna om vad man ska göra utom i vissa 
traditionella frågor där vi dessutom kan finna en total svensk enighet. 
Jag vill gratulera Kalle Larsson till att ha dragit Socialdemokraterna så 
långt åt vänster. 

Anf. 35 KALLE LARSSON (v) replik:
    Fru talman! Jag tackar för gratulationen. Men det är inte fullt så 
enkelt, utan det är en gemensam överenskommelse mellan tre partier. 

Det retoriska försök som delvis ligger bakom Göran Lindblads 
argumentation, det vill säga att det bara skulle vara Vänsterpartiets 
förtjänst att det ser ut som det gör, skulle till och med jag erkänna är 
lite överdrivet. 
    Jag tror att jag återigen får uppmana Göran Lindblad att läsa 
överenskommelsen. Jag förstår att han inte har hunnit med det. Den 
presenterades nu på morgonen. Den beskrivning som Göran Lindblad 
nu gör av överenskommelsen är grundfalsk. Det finns inget ursäktande 
för några övergrepp från några regimer. Det finns inget allmänt 
kramande av någon. 
    Vi vill föra en utrikespolitik som är progressiv och solidarisk och 
som ger förutsättningar för utveckling och mänskliga rättigheter runt 
om i hela världen. Det är väl det som Göran Lindblad här kallar för en 
vänstervridning. 

Anf. 36 PETER RÅDBERG (mp):
    Fru talman! För drygt en vecka sedan omkom två svenska officerare 
i Afghanistan. Den tragiska händelsen sade vår utrikesminister inte ett 
ord om. Jag tycker att det är skandal. 
    Sverige har den senaste tiden dragits allt längre och längre in i ett 
krig tillsammans med Nato och USA som inte kan vinnas. Det har nu 
även USA:s general och Barack Obamas högsta chef i Afghanistan, 
Mc Christel, insett efter åtta års krig. USA har nu kommit till insikt om 
att man måste vinna folkets hjärta om man ska lyckas med den här 
typen av krig. Den insikten välkomnas. Vi får hoppas att den inte har 
kommit för sent. 
    I fredags begärde Miljöpartiet partiöverläggningar om det nya 
säkerhetsläget för den svenska styrkan i Afghanistan. Anledningen är 
medieuppgifter om att USA kommer att stationera ett stort antal 
soldater i det område som Sverige ansvarar för och i det närliggande 
tyska PRT-området i Kunduz. I tyska Der Spiegel återfinns röster som 



ställer frågan på vilket sätt de amerikanska styrkornas närvaro kommer 
att påverka den tyska insatsens roll och uppdrag. Frågetecken reses om 
på vilket sätt säkerhetssituationen för de tyska trupperna kommer att 
påverkas eller om de amerikanska trupperna helt och hållet kommer att 
ta över ansvaret för tyskarnas område. 
    Tyska försvarsmakten, Bundeswehr, förväntar sig att de 
amerikanska trupperna, utöver träning av afghanska styrkor, envetet 
kommer att jaga talibaner och extremister från al-Qaida i regionen – 
detta i en region där även svenska soldater befinner sig. Den typ av 
diskussion som förs i tyska medier finns över huvud taget inte bland 
svenska politiker eller i svenska medier. Man kan därför förvänta att 
den svenska styrkans uppdrag kommer att förändras och säkerhetsläget 
försämras med den amerikanska styrkans närvaro. 
    Miljöpartiet konstaterar att den borgerliga regeringen inte har 
informerat riksdagen om det nya säkerhetsläget. Mot denna bakgrund 
har Miljöpartiet begärt partiöverläggningar. 
Regeringen anklagar oss rödgröna för att vi är splittrade i 
Afghanistanfrågan. Folkpartiet gick ut i slutet av förra veckan med ett 
krav på att öka den svenska Afghanistanstyrkan med 20 procent. Det 
tog den moderatledda regeringen endast två timmar att avslå 
Folkpartiets begäran om truppökning. 
    Folkpartiet vill också Natoansluta Sverige och militarisera Gotland. 
Den moderatledda regeringen har sagt nej även till dessa krav från 
Folkpartiet. Sprickan i regeringen i försvars- och säkerhetspolitiken är 
betydande, något som de försöker dölja så gott det går. 

   Fru talman! Det blev lite patetiskt att höra hur Fredrik Malm, som nu 
tyvärr har lämnat lokalen, försökte göra någon form av vänsterspöke. 
Göran Lindblad från Moderaterna försökte sig på ett liknande 
konststycke alldeles nyss. Man kan tydligen inte attackera oss på 
sakliga grunder. 

    Fru talman! Ryssland är en viktig granne till både Sverige och EU. 
Vi måste skapa en konstruktiv och långsiktig relation med Ryssland. 
Relationen med Ryssland är viktig, inte minst ur såväl 
säkerhetspolitisk och miljömässig som ekonomisk synvinkel.  
    Vi, de rödgröna, säger samstämmigt nej till en rysk-tysk 
fossilgasledning på Östersjöns botten. Det är obegripligt att regeringen 
sade ja till gasledningen. Det visar tydligt att regeringen inte har lagt 
någon stor vikt vid Östersjöfrågorna. Bygget av gasledningen kommer 
att betyda allvarliga miljörisker i ett mycket känsligt havsmiljöområde. 
Varje ny miljardinvestering i naturgas försenar också europeiska 
investeringar i förnybar, alternativ energi och ger Ryssland ökade 
möjligheter att använda energi som påtryckningsmedel. 
    I och med ett godkännande av gasledningen har den borgerliga 
regeringen öppnat för naturgasanvändning i Sverige. Det skulle göra 
Sverige mer beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning. En 
utbyggd gasledning och ökade oljetransporter gör Östersjön till ett 
område med stora ekonomiska, strategiska och säkerhetspolitiska 
intressen. Det är viktigt att Ryssland inte kan använda gasledningen 
som en förevändning för att öka den militära närvaron i Östersjön. För 
alla länder runt Östersjön är det därför viktigt med en civil gemensam 
övervakningsmekanism som tillgodoser alla parters behov. 

    Fru talman! Konflikten mellan Israel och Palestina tycks aldrig ta 
slut. Den är nu inne på sitt åttonde decennium. Krig och militärt våld 
är aldrig lösningen på ett problem, så inte heller mellan Israel och 
Palestina. Endast diplomatiska fredsförhandlingar där alla relevanta 
parter deltar kan leda till fred och säkerhet. 
    Israel är en ockupationsmakt och den starkaste parten i konflikten, 
och har därför ett större ansvar. Palestinska myndigheter och Hamas 
har naturligtvis också ett ansvar att respektera ingångna avtal, avstå 
från våld, erkänna staten Israel samt respektera internationell 
humanitär rätt för mänskliga rättigheter. 



     Debatten fram till kl 12 sändes i radio och TV. När sändningen 
upphörde hade man kommit ungefär hit i protokollet. Av utrym-
messkäl avslutas redovisningen här, det är 41 sidor. Resten i proto-
kollet är på cirka 22 sidor och börjar med Anf. 37.

DNs nätupplaga 2010-02-17:

“Stark tonvikt på EU i utrikesdeklarationen.”
  “Utrikesminister Carl Bildt betonade starkt att den svenska ut-
rikespolitiken allt mer är en del av EU:s när han på onsdagsmor-
gonen läste upp regeringen utrikesdeklaration. Ryssland nämndes 
bara helt kort.”

  “Med Lissabonfördraget blir Sveriges utrikespolitik ännu 
mer integrerad i unionens, framhöll Carl Bildt.
    – Det ger nya möjligheter att verka för fred, frihet och försoning i 
vår omvärld. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om ett annat 
medlemsland blir angripet eller utsatt för en katastrof, sade Bildt. 
    Han sammanfattade de framsteg han menade att EU gjort under den 
svenska ordförandeperioden i höstas, exempelvis att positionerna 
flyttats fram för kandidatländer på västra Balkan. 
   Resultatet av klimat-konferensen i Köpenhamn var "en besvikel-
se", enligt regeringens utrikesdeklaration, men Bildt framhöll att EU 
gjort vad det kunnat:
    – Där andra svek visade unionen ansvar.Sverige kommer "med 
kraft" att verka för en  uppgörelse där tvågradersmålet uppnås, sade 
Bildt. 
    Utrikesministern  framhöll också att Sverige ska arbeta för att få 
större inflytande i G20, som troligen ”förblir en central gruppering”. 
Misslyckandet i Köpenhamn visade att FN har tappat viss kraft, enligt 
utrikesministern:
    – En hållbar globalisering kräver nya former för internationellt 
samarbete. Carl Bildt sade också att Sverige kommer att höja ambi-
tionen i demokratibiståndet. Ett inslag är ett svenskt initiativ för 
skyddet av frihet på internet.

http://www.dn.se/tema/carl-bildt
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    – Den globala elektroniska infrastrukturen är en grundbult i 
frihetsutvecklingen. Därför är det oroande med de hinder vi ser.  
    Regeringen utlovar fortsatta ansträngningar för att få den svensk-
eritreanska journalisten Dawit Isaak frigiven ur eritreanskt fängel-se. 
Svenskt bistånd ska fokusera än mer på effektivitet och mer betona 
vikten av att säkra matproduktionen i världen. 
    Relationen till Ryssland nämndes bara kort av Carl Bildt, som 
välkomnade president Dmitrij Medvedevs uttalanden om att stärka 
rättstaten.
   Angående de två dödade svenska soldaterna i Afghanistan sade 
utrikesministern:
– Endast genom att fullfölja insatsen kan vi visa att de förluster vi tagit 
inte är förgäves. Han påpekade att hot långt borta kan vara lika 
påtagliga som hot nära vårt land och exemplifierade med att 90 procent 
av det heroin som säljs här har sitt ursprung i Afghanistan.

Anders Bolling anders.bolling@dn.se”

”Fjäsket för Nato” kritiserades i 
riksdagsdebatt”
Uppdaterat 2010-02-18 11:24. Publicerat 2010-02-17 09:59

  “Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin 
gick till  hårt angrepp mot regeringens ”orkeslösa” utrikespolitik i 
morgonens utrikespolitiska debatt i riksdagen. Utrikesminister 
Carl Bildt kontrade med att peka på oppositionens splittring om 
EU och Afghanistan.”

    “Urban Ahlin började med att ge en hård pik för att utrikesdeklara-
tionen av misstag kort på tisdagen gjordes tillgänglig på regeringens 

hemsida. Därefter kritiserade han bland annat ”fjäsket”  för Nato, 
bristen på linje gentemot Ryssland och ointresset för det systematiska 
våldet mot kvinnor i konfliktområden.
    – Bildt tycker inte att Sverige ska ha ett generalkonsulat i världens 
huvudstad New York, men det var viktigt för honom att sätta en svensk 
ambassadskylt på Natohögkvarteret i Bryssel, sade socialdemokraten 
Ahlin.
    Carl Bildt påstod i sitt svar att ”polemikern”  Ahlin hade sagt att 
han vill stänga Natobeskickningen, vilket vore ”dumt och oansvarigt” 
och skulle försvaga Sveriges inflytande.
    – Jag tror en del kvinnor i salen känner igen viss härskarteknik här, 
svarade Ahlin i sin andra replik.
    – Sade jag att vi skulle stänga Natodelegationen? Nej. Bildt byggde 
hela sitt svar på en lögn.
    Urban Ahlin vände också Carl Bildts tal om ”polemik”  mot 
utrikesministern själv, som sade så här om oppositionens förmåga att 
nå en samlad utrikespolitik:
    – Vi har fått en tydlig utrikespolitik och har bidragit till att göra 
Europa starkare i världen. Ni vill ersätta detta. Vi riskerar att få en 
utrikespolitik som tyngs ner av Castrokramare och talibantolererare.
   Den rödgröna oppositionen presenterade på onsdagen sin alterna-
tiva utrikespolitik i ett 20-sidigt dokument. Bildt höll fram dokumentet 
i talarstolen och pekade på att två vitala delar saknas: EU och 
Afghanistan.
    – Detta finns inte med, för de är djupt, djupt, djupt oeniga. Hur ska 
denna rödgröna röra kunna driva en gemensam utrikespolitik? undrade 
Bildt.
     Urban Ahlin gav flera exempel på hur Sverige svajat i sin relation 
till Ryssland: ömsom undfallande, ömsom hård (Bildt gjorde ”hår-
resande”  jämförelser mellan Ryssland och Nazi-Tyskland efter Ge-
orgienkriget).
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    Han bad flera gånger utrikesministern svara ja eller nej på frågan om 
Folkpartiets hårdare försvarslinje också är regeringens linje – 
exempelvis att utreda svenskt Natomedlemskap och att delta i Natos 
försvarsplanering för Baltikum. Men han fick inget svar.
    Miljöpartiets Bodil Ceballos sköt in sig på klimatfrågan och 
Arktis:
– Jag trodde inte mina öron när jag hörde Sveriges regeringschef säga 
att det inte skulle bli något bindande avtal i Köpenhamn – redan innan 
mötet hade börjat. Sämre utgångspunkt för förhandlingarna kan man 
inte tänka sig.
    Hon krävde också att Sverige verkar för internationella regler för 
skydd av Arktis med sina naturresurser.
– Den bästa oljan och gasen är den som aldrig utvinns.
    Hon fick visst stöd för tanken på Arktisreglering av utrikesminis-
tern.
    Vänsterns Hans Linde avfärdade kritiken mot att oppositionens 
utrikespolitik inte hänger ihop.
    – I vår överenskommelse i dag ger vi 64 besked om hur Sverige 
skulle bli en konsekvent röst i världen. Jämför det med en solospelare 
som har en egen blogg, sade Linde.
    Urban Ahlin avslutade sitt sista inlägg med att trots allt ge beröm till 
regeringen på två punkter: arbetet för partnerskap med Östeuropa och 
Mellanösternpolitiken under EU-ordförandeskapet.

Anders Bolling anders.bolling@dn.se “

Oppositionen har förslag till utrikespolitik 
o d, som finns på område 6525. 
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352 Kommun- och landstingsfullmäktige 
(Och motsvarande utomlands)

Om kommuner och landsting o d se  6520-6524.



353 Sveriges regering. 
(Och motsvarande utomlands).
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 • Miljödepartementet
 • Näringsdepartementet
 • Socialdepartementet
 • Utbildningsdepartementet
 • Utrikesdepartementet
 • EU-representationen

Statsministern och statsråden.
  Fredrik Reinfeldt
  Anders Borg
  Andreas Carlgren
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  Beatrice Ask
  Birgitta Ohlsson
  Carl Bildt
  Cristina Husmark Pehrsson
  Eskil Erlandsson
  Ewa Björling
  Gunilla Carlsson
  Göran Hägglund
  Jan Björklund
  Lena Adelsohn Liljeroth
  Maria Larsson
  Mats Odell
  Maud Olofsson
  Nyamko Sabuni
  Sten Tolgfors
  Sven Otto Littorin
  Tobias Billström
  Tobias Krantz
  Åsa Torstensson
  Tidigare statsråd under mandatperioden

Detta arbetar departementen med.
Ansvarsområden A-Ö
Ambassader, konsulat och reseråd
Arbete
Asyl, migration och integration
Boende och byggande
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
EU
Försvar, skydd och säkerhet
Hållbar utveckling

Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kommunikationer, infrastruktur och IT
Kultur, medier och fritid
Lag och rätt
Miljö, energi och klimat
Näringsliv, handel och regional tillväxt
Samhällsekonomi och statsbudget
Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete

Utrikespolitik och internationellt samarbete
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Bistånd och utveckling
 • Folkrätt och mänskliga rättigheter
 • Länder och regioner
 • Organisationer och samarbeten

Länder och regioner.
 • Afrika
 • Amerika
 • Har inte undermenyer Antarktis
 • Asien och Oceanien
 • Europa
 • Mellanöstern och Nordafrika

Det här vill regeringen
Här samlas allteftersom länkar till de dokument och sidor på webb-
platsen som beskriver regeringens mål och prioriteringar på längre sikt 
- både för hela politiken och inom några särskilt uppmärksammade 
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frågor. Information om samtliga politikområden hittar du under 
"Departementens ansvarsområden, A-Ö".
 • Regeringsförklaringen 15 september 2009
Den 15 september 2009 läste statsminister Fredrik Reinfeldt upp 
regeringsförklaringen i riksdagen.
 • Utrikesdeklarationen 2009   
Regeringens deklaration vid den utrikespolitiska debatten i riksdagen, 
onsdagen den 18 februari 2009.
 • Budgetpropositionen 2010
Den 21 september presenterade regeringen budgetpropositionen för 
2010.
            Utrikesdeklarationen 2010
 • Vårpropositionen 2009
Onsdagen den 15 april 2009 presenterade regeringen den ekonomiska 
vårpropositionen.

Myndigheter
Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter och statliga bolag 
som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.
Statsrådsberedningen
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Arbetsförmedlingen, Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med flera.
Finansdepartementet
Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, 
Finansinspektionen, AP-fonderna med flera. 
Försvarsdepartementet
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap med flera.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
Konsumentverket, Diskrimineringsombudsmannen, Ungdomsstyrelsen 
med flera.
Jordbruksdepartementet
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Styrelsen för 
samefonden med flera.
Justitiedepartementet
Polisen, Domstolsverket, Migrationsverket med flera.
Kulturdepartementet
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Radio- och TV-
verket med flera.
Miljödepartementet
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket med flera.
Näringsdepartementet
Vägverket, Tillväxtverket, Statens energimyndighet med flera.
Socialdepartementet
Apoteket AB, Barnombudsmannen, Hjälpmedelsinstitutet med flera.
Utbildningsdepartementet
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten med flera.
Utrikesdepartementet
Invest in Sweden Agency, Migrationsverket, Svenska institutet med 
flera.

Så styrs Sverige.
 • Det demokratiska systemet
 • Lagstiftningsprocessen
 • Budgetprocessen
 • Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
 • Utredningar och kommittéer
 • Myndigheter och bolag
 • Har inte undermenyer Nordiskt samarbete
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 • Sverige och EU
 • Internationellt samarbete
 • Skolingång
 • Ordlistor
 • Information på teckenspråk
 • Lättläst information om regeringen och Regeringskansliet
 • Så styrs Sverige - på andra språk

Demokratifrågor.
Läs mer om hur regeringens demokratipolitik syftar till att värna och 
fördjupa den svenska demokratin.
 • Demokratifrågor

Utrikesdepartementet.
Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer Budget och mål
Utrikesdeklarationen
Har inte undermenyer Kommittéer
Har inte undermenyer Myndigheter
Arbetet i EU
Vanliga frågor och svar
Har inte undermenyer Diplomatiskt ABC
Har inte undermenyer Kalendarium
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Har inte undermenyer Webb-tv

Utrikesdeklarationen 2010
Har inte undermenyer Utrikesdeklarationen 2009
Har inte undermenyer Utrikesdeklarationen 2008
Har inte undermenyer Tidigare utrikesdeklarationer och översättningar

Hitta direkt.
 • Ambassader, konsulat och reseråd
 • Bildarkiv
 • Lediga jobb
 • Reserekommendationer
 • Resklar?
 • Bortförda barn
 • Länder och regioner
 • Mänskliga rättigheter
 • Organisationer och samarbeten
 • Prenumerera på nyheter
 • RSS
 • Veckobrevet från Bryssel

Folkrätt och mänskliga rättigheter.
 • Mänskliga rättigheter
 • Folkrätt
 • Har inte undermenyer FN:s råd för mänskliga rättigheter
 • Internationella domstolar
 • Internationella överenskommelser

Mänskliga rättigheter.
Regeringens åtta prioriteringar
Har inte undermenyer Mänskliga rättigheter i världen 2007
Har inte undermenyer FN:s allmänna förklaring firar 60 år
Har inte undermenyer "Varje land har ansvar för sina medborgare"
Har inte undermenyer FN:s råd för mänskliga rättigheter
Har inte undermenyer Yttrandefrihet och rättigheternas dilemma
Har inte undermenyer Chefen för FN:s högsta rättsorgan i Sverige
Har inte undermenyer Francis Deng, FN:s rådgivare om folkmord
Har inte undermenyer "Att använda barnsoldater ska inte ske ostraffat"
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Mänskliga rättigheter i världen 2007.
    Sedan 2003 offentliggör utrikesdepartementet varje år rapporter om 
efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Den 27 
mars publiceras rapporterna för 2007 på regeringens webbplats för 
mänskliga rättigheter www.manskligarattigheter.se.
    Sverige och USA är för närvarande de enda länder vars rapporter är 
offentliga. Intresset för rapporterna är stort och de används av 
myndigheter, lärare, privatpersoner och näringslivet.
    På ett globalt plan finns tendenser till att efterlevnaden av de 
mänskliga rättigheterna utvecklas positivt. Ett större antal människor 
åtnjuter fler rättigheter idag än någonsin tidigare. Till exempel sker 
färre avrättningar och fler människor kan rösta i fria och rättvisa val. 
På flera håll har acceptansen för att tala om mänskliga rättigheter ökat.

Ekonomisk utveckling
Ekonomisk utveckling på många håll i världen har medfört bättre 
levnadsvillkor, utbildningsmöjligheter och tillgång till hälsovård för 
miljontals människor. År 2007 antog FN:s generalförsamling för första 
gången sedan 1977 en resolution mot dödsstraffet.
Samtidigt sker på många håll i världen fortfarande grova brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Till exempel dödades 86 journalister under 
2007 i egenskap av försvarare av yttrandefriheten. I många länder 
diskrimineras fortfarande i synnerhet kvinnor och homo-, bi- och 
transpersoner svårt. I konflikthärdar och diktaturer kränks de mänsk-
liga rättigheterna kontinuerligt och i betydande omfattning. Även det 
internationella arbetet mot terrorism väcker frågor om rättssäkerhet 
och folkrättens tortyrförbud.

Noteringar ur 2007 års rapporter
 • EU:s medlemsstater Respekten för de mänskliga rättigheterna i 
EU:s medlemsstater är i allmänhet god men det finns brister på flera 

håll. Efter terroristangreppen i Madrid den 11 mars 2004 och i London 
den 7 juli 2005 har avvägningen mellan respekten för mänskliga 
rättigheter och staters ansvar för sina medborgares säkerhet gett 
upphov till diskussioner om rättssäkerhet. Kritik riktas mot europeiska 
länder på områden som flyktingars rättigheter, övervåld från polisen, 
människohandel och romers fortsatt utsatta situation. 
 • Afrika söder om Sahara I Afrika söder om Sahara finns positiva 
tendenser. Till exempel har tretton afrikanska länder nu avskaffat 
dödsstraffet. Tjugo andra har upphört att verkställa avrättningar. 
Samtidigt pågår fortfarande konflikter i regionen där respekten för 
mänskliga rättigheter är mycket bristfällig.
 • Mellanöstern och Nordafrika I Mellanöstern och Nordafrika är 
utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter snarast negativ även 
om förhållandena skiftar från land till land. Dödsstraff förekommer till 
exempel fortfarande i nästan alla länder i regionen.
 • Sydamerika Trots en ökad respekt för medborgerliga och 
politiska rättigheter i Sydamerika överlag så finns orosmoment. Kuba 
är fortfarande en auktoritär enpartistat vars befolkning saknar yttrande- 
och föreningsfrihet och ett oberoende rättsväsende. Överbelagda 
fängelser fortsätter vara ett stort problem på hela den sydamerikanska 
kontinenten
 • USA I USA är dödsstraffet ett uppmärksammat problem. Lan-
dets kamp mot terrorismen har också väckt frågor om inskränk-ningar 
av de mänskliga rättigheterna när det gäller exempelvis rätts-säkerhet 
och tortyr.
 • Asien I Asien har situationen för de mänskliga rättigheterna i 
Afghanistan och Pakistan ytterligare förvärrats. Det utbredda för-
trycket i Burma är oförändrat, i synnerhet efter militärens blodiga 
nedslag mot demonstranter under hösten 2007.
 • Nordkorea och Kina I Nordkorea och Kina finns få tecken på 
utveckling i positiv riktning. Och i Tibet har den religiösa friheten 
försämrats genom införandet av nya inskränkande regleringar av 
verksamheten vid religiösa platser.
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“ Welcome to the United Nations: It's Your World

The Charter established six principal organs of the United Nations: the 
General Assembly, the Security Council, the Economic and Social 
Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, 
and the Secretariat. The United Nations family, however, is much 
larger, encompassing 15 agencies and several programmes and bodies.

Organizational chart  | UN System locator
General Assembly

The following Bodies report directly to the General Assembly.

Main Committees
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  Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR)

  United Nations Children's Fund (UNICEF)
  United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD)
  United Nations Development Programme (UNDP)
            United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
            United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
            United Nations Volunteers (UNV)
  United Nations Drug Control Programme (UNDCP) (2)
  United Nations Environment Programme (UNEP)
  United Nations Human Settlements Programme (UN-

HABITAT)
  United Nations Population Fund (UNFPA)
  United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East (UNRWA)
  United Nations World Food Programme (WFP)

Research and Training Institutes
  United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR)
  United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
  United Nations Interregional Crime and Justice Research 

Institute (UNICRI)
  United Nations International Research and Training Institute 

for the Advancement of Women (UN-INSTRAW)
  United Nations Research Institute for Social 

Development (UNRISD)

Other UN Entities
  International Computing Centre (ICC)
  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)

  United Nations Office for Project Services (UNOPS)
  United Nations System Staff College (UNSSC)
  United Nations University (UNU)

Security Council

The following bodies report directly to the Security Council.

Subsidiary Bodies
 1540 Committee
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  International Criminal Tribunal for the former 
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Advisory Subsidiary Body
  United Nations Peacebuilding Commission (1)

Economic and Social Council
The following bodies report directly to Economic and Social Council.
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 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
  Commission on Narcotic Drugs
  Commission on Population and Development
  Commission on Science and Technology for Development
  Commission for Social Development
  Commission on the Status of Women
  Commission on Sustainable Development
  Statistical Commission
  United Nations Forum on Forests

Regional Commissions
  Economic Commission for Africa (ECA)
  Economic Commission for Europe (ECE)
  Economic Commission for Latin America and the 
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Pacific (ESCAP)
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  Committee for Programme and Coordination
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Expert Bodies composed of governmental experts
 Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods 
 and on the Globally Harmonized System of Classification and 
 Labelling of Chemicals

  United Nations Group of Experts on Geographical Names
  Intergovernmental Working Group of Experts on International 

Standards of Accounting and Reporting

Expert Bodies composed of members serving in their personal 
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  Committee for Development Policy
  Committee on Economic, Social and Cultural Rights
  Committee of Experts on International Cooperation in Tax 

Matters
  Committee of Experts on Public Administration
  Permanent Forum on Indigenous Issues

Other related Bodies
  Executive Board of the International Research and Training 

Institute for the Advancement of Women
  International Narcotics Control Board
  Committee for the United Nations Population Award
  Programme Coordinating Board of the Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS

Trusteeship Council
International Court of Justice
Secretariat
Specialized Agencies, Related Organizations, Funds, 
and other UN Entities

Specialized Agencies
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 Food and Agriculture Organization of the United 
 Nations (FAO)
  International Civil Aviation Organization (ICAO)
  International Fund for Agricultural Development (IFAD)
  International Labour Organization (ILO)
  International Maritime Organization (IMO)
  International Monetary Fund (IMF)
  International Telecommunication Union (ITU)
  United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO)
  United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
  Universal Postal Union (UPU)
  World Bank Group
  International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD)
  International Centre for Settlement of Investment 

Disputes (ICSID)
  International Development Association (IDA)
  International Finance Corporation (IFC)
  Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
  World Health Organization (WHO)
  World Intellectual Property Organization (WIPO)
  World Meteorological Organization (WMO)
  World Tourism Organization (UNWTO)

Related Organizations
  International Atomic Energy Agency (IAEA) (3)
  Preparatory Commission for the Nuclear-Test-Ban Treaty 

Organization (CTBTO) (4)
  Organisation for the Prohibition of Chemical 

Weapons (OPCW) (4)

  World Trade Organization (WTO)

Secretariats of Conventions
  Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  United Nations Convention to Combat 

Desertification (UNCCD)
  United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC)

UN Trust Funds
  United Nations Democracy Fund (UNDEF) (5)
  United Nations Fund for International 

Partnerships (UNFIP) (6)

NOTES:
(1) The United Nations Peacebuilding Commission has a direct 
reporting relationship with the Security Council and the General 
Assembly, and non-subsidiary relationship with the Economic and 
Social Council and the Office of the Secretary-General.
(2) The UN Drug Control Programme is part of the UN Office on Drugs 
and Crime.
(3) The IAEA reports to the Security Council and the General Assembly 
(GA).
(4) The CTBTO Preparatory Commission and OPCW report to the GA.
(5) UNDEF’s Advisory Board recommends funding proposals for 
approval by the Secretary-General.
(6) UNFIP is an autonomous trust fund operating under the leadership 
of the United Nations Deputy Secretary-General.”
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Europeiska kommissionen.
Från Europeiska kommissionen 091230:

Ekonomi, finanser och skatter
 ▪ Ekonomi
 ▪ Budget
 ▪ Bedrägeribekämpning
 ▪ Konkurrenspolitik
 ▪ En inre marknad för kapital
 ▪ Tullpolitik
 ▪ Skatter 
Energi och naturresurser

 ▪ Energi
 ▪ Transeuropeiska nät 
EU i korthet
 ▪ EU:s framtid
 ▪ EU:s institutioner och organ
 ▪ Det civila samhället  , Icke-statliga organisationer 
 ▪ Lissabonfördraget
 ▪ Reformfördraget
 ▪ DORIE - EU-kommissionens arkiv för institutionella frågor
EU:s förbindelser med omvärlden

 ▪ Europeiska unionen i världen 
 ▪ Utrikespolitik  (Förbindelser med länder utanför EU 

och med internationella organisationer)
 ▪ Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP)
 ▪ Program för externt samarbete
 ▪ Utveckling och utvecklingsländer 

 ▪ Humanitär hjälp (Generaldirektoratet för humanitärt bistånd – Echo) 

 ▪ De mänskliga rättigheterna i världen 
 ▪ Utrikeshandel och handelsavtal 
 ▪ Grannskapspolitiken 
 ▪ EU:s utvidgning
Jordbruk, fiske och livsmedel
 ▪ Jordbruk och landsbygdsutveckling
 ▪ Fiske
 ▪ Säkra livsmedel
Klimatåtgärder

 ▪ Energi för en värld i förändring
 ▪ Klimatförändringen 
 ▪ Du påverkar klimatförändringen!
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor

 ▪ Idrott 
 ▪ Kultur
 ▪ Medier
 ▪ Programmet "Ett Europa för medborgarna" 
 ▪ Språk och flerspråkighet 
 ▪ Ungdom
 ▪ Utbildning
 ▪ Vänortssamarbete 
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
 ▪ Miljö
 ▪ Konsumentfrågor
 ▪ Folkhälsa
 ▪ Hållbar utveckling 
 ▪ Säkra livsmedel
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 ▪ Havsfrågor 
Näringsliv

 ▪ Näringslivspolitik
 ▪ Inre marknaden
Rättvisa och medborgerliga rättigheter

 ▪ Frihet, säkerhet och rättvisa
Regioner och lokal utveckling
 ▪ Regionalpolitik
Sektorsövergripande politikområden

 ▪ Den finansiella och ekonomiska krisen 
 ▪ tillväxt och jobb 
 ▪ Bättre lagstiftning
 ▪ Konsekvensanalys av nya initiativ 
 ▪ Hållbar utveckling 
 ▪ Flerspråkighet
Sysselsättning och sociala rättigheter
 ▪ Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter
Transporter och resor

 ▪ Transeuropeiska nät 
 ▪ Transport
 ▪ Turism 
Vetenskap och teknik
 ▪ Forskning
 ▪ Informationssamhället
 ▪ Biovetenskap och bioteknik
 ▪ Rymden 
 ▪ Vetenskapsetik 
 ▪ Nanoteknologi 
 ▪ Europeiska institutet för innovation och teknik 

Europaparlamentets informationskontor i 
Sverige.
          Hem
 • Aktuellt
 • Nyhetsbrev
 • Parlamentets verksamhet
 • Svenska ledamöter
 • För journalister
 • För lärare
 • För allmänheten
 • Information och materiel
 • Rekrytering
 • Länkar
 • Temasidor
 • Sverigekontoret
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36/39 Politiska krav och politiska 
planeringar.

36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

Moderaterna                                                                                                                                                               
Folkpartiet
Centerpartiet www.centerpartiet.se/
Kristdemokraterna
36-39 Socialdemokraterna
Vänsterpartiets rikssidor
Miljöpartiet www.mp.se/

Småpartier kan avgöra höstens val
Feministiskt initiativ – politik och ideologi
Centerpartiet – historia och ideologi
Miljöpartiet – historia och ideologi
Piratpartiet – historia och ideologi
Kristdemokraterna – historia och ideologi
Vänsterpartiet – historia och ideologi
Moderaterna – historia och ideologi
Socialdemokraterna – historia och ideologi
Folkpartiet – historia och ideologi

Fördelningsproblem.
    Klimatmötet i Köpenhamn gav några resultat, men det borde ha gått 
bättre. Mötesledningen underskattade u-ländernas krav och hade inte 
lagt upp förhandlingarna med hänsyn till dem. Arbetet drog ut på tiden 
på grund av u-ländernas motstånd och de betraktades som bråkmakare. 
Mötesledningen förstod inte u-ländernas svåra läge. För u-länderna var 
det fråga om bättre välfärd och för i-länderna var det fråga om  sämre 
välfärd.
     Att man inte kom längre än man gjorde hänger ihop med republi-
kanerna i USA som gjorde det omöjligt för presidenten Obama att lova 
mera. Det blev inga stora löften om minskning av utsläpp, men det 
blev ändå löften om pengar till u-länderna. 
    Utsläppsproblemen har skjutits upp, Man ska lösa dem till ett extra-
möte i sommar eller ett möte i Mexico i slutet av 2010. Jordens länder, 
deras regeringar, har att komma underfund med hur de ska åstad-
komma de miljöförbättrande åtgärder som behövs, och hur kostnader-
na ska fördelas i befolkningarna. 
     De Europeiska länderna tycks ha aningar om hur de ska göra, men i 
USA lär det bli svårt. Människorna där tycks ha låga kunskaper om 
miljöproblemen och tycks inte vara särdeles benägna att ändra lev-
nadsvillkoren så mycket som blir nödvändigt. Kina har ställt i utsikt 
stora utsläppsminskningar och där har man möjlighet att styra utveck-
lingen mer hårdhänt än i USA. Hur andra asiatiska länder och de 
fattigaste länderna i världen ställer sig är oklart. Oron för framtidens 
klimat har inte minskat mycket med mötet i Köpenhamn. Vad ska man 
göra? 
   Vid studiet av den svenska inrikespolitiken kan man finna, att kli-
matpolitiken inte är det första problemet, det som främst upptar intres-
set där är välfärdspolitiken och välfärdsfördelningen. Alliansrege-
ringen talar om att de framför allt vill minska utanförskapet och social-
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demokraterna menar att det viktigaste är att minska arbetslösheten. 
Man kan tycka att det låter som om de hade samma mål, men det 
skiljer ifråga om välfärdsfördelningen. Alliansen vill öka klyftorna, 
förbättra för de välbeställda och försämra för de sämre ställda, medan 
socialdemokraterna vill göra tvärtom. Båda använder förvärvsarbete 
som argument, men den verkliga skillnaden ligger i åtgärder som 
påverkar välfärdsfördelningen.
    Välfärdsfördelningen är grundproblemet i Sverige och i världen. Det 
är det som givit utslaget i Köpenhamnsmötet.
    Motståndare i USA mot en sjukvårdsreform har menat, att en sjuk-
vårdsreform minskar friheteten, den frihet som välbeställda ameri-
kanare talar så mycket om, men den ökar ju friheten för cirka 47 miljo-
ner amerikanare utan någon sjukförsäkring. 
    I Sverige har alliansregeringen sänkt inkomstskatterna med 40 
miljarder inkomstår 2007 plus 10 miljarder ökning  för vart och ett av 
de följande tre åren, summa 220 miljarder kr för fyra år. Sänkningarna 
går till största delen till välbeställda. För att få råd med detta har staten 
försämrat för sämre ställda.
     De rimliga hushållskostnaderna i Sverige, inklusive bostad men 
utom semesterkostnader och andra resor än lokalresor, för ensam 
förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn var 2009 130 000 kr per år. 
Inkomsten måste vara cirka 15 000 kr i månaden för att pengarna ska 
räcka till det. 
    Ensam som tjänar 15 000 kr per månad betalar 2009 22% av 
inkomsten i inkomstskatt och  har mellan 2006 och  2009 fått skatten 
sänkt med cirka 2000 kr på året. Inkomster och utgifter går ungefär 
jämnt upp. 
    Ensam som tjänar 60 000 kr per månad 2009 betalar 41% i skatt och 
har fått skatten sänkt med cirka 24 000 kr på året. Efter att de angivna 
hushållskostnaderna betalats var det 2009 ett överskott i hushållsbud-
geten på 296 000 kr. Överskottet var 272 000 kr år 2006 och så stort

 att ökningen av överskottet med 24 000 kr kan ses ej nödvändig.
    Motsvarande kostnader för makar/sambor var 2009 195 000 kr= 150 
% av ensams kostnader. Om makarna har lika stora inkomster behöver 
de bara tjäna cirka 10 000 kr var per månad för att få ihop till kostna-
derna. Tjänar de 60 000 kr var per månad har de 658 000 kr överskott 
sedan hushållskostnaderna betalats och de har fått skattelättnader i för-
hållande till 2006 på 48 000 kr, skattelättnader som gjort bättre nytta 
på annat håll.
    De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen 
med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de lägsta in-
komsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av bostads-
kostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
     För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom 
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske 
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bo-
stadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort. 
    Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare för-
sämrats. Pensionärer får 2010 sänkta nettoinkomster medan ickepen-
sionärer med höga inkomster får tiotusentals kr lättnader trots att de 
har hundratusentals kr i överskott. 
    Problemen med de svenska skatterna ska behandlas mera längre bort 
i det följande. Hushållskostnaderna för ensam 2009 var cirka 350 kr 
per dag och för makar/sambor cirka 250 kr per person, ett genomsnitt 
blir cirka 300 kr per dag.
    I statistik om fattigdomen i världen, som kommer då och då genom 
medierna, har fattigdomsgränsen länge stått vid en dollar per dag, cir-
ka 7 kr, men tycks ha höjts till cirka 10 kr, som i fattiga länder ska 
jämföras med Sveriges 300 kr.  
    Fördelningsproblem finns inom länderna  men också mellan männi-
skorna i hela världen.  



Läget i världen. Globaliseringen.
Från wimnell.com/36-39y sid 36.   
         
    Utvecklingen i världen, dvs på jordklotet, beror i väsentliga avse-
enden huvudsakligen av människornas verksamheter. Människorna har 
fiender och svårigheter att kämpa mot: bakterier, virus, växter och djur 
hotar människornas möjligheter att leva och överleva. Jordbävningar 
och vulkanutbrott, regn, snö, översvämningar, torka, vindar, kyla och 
hetta ger hot från själva klotet. Människorna är biologiska varelser 
som föds, åldras och dör och har det att kämpa mot. Detta är ofrån-
komliga hot som människorna mer och mer med olika verksamheter 
övervinner eller mildrar. Det vore väl om det räckte med de hoten. 
Men människorna kämpar också mot varandra om makt och resurser 
och det skapar massor av elände.

    Globaliseringen. Man kan inte bortse från att alla människor i hela 
världen och alla länder är starkt beroende av varandra. Koldioxidut-
släppens skador på miljön och finanskriserna som började 2008 är 
tecken på det. Under 2007 och 2008 har jordens klimat blivit ett stort 
ämne i massmedierna. Utsläpp av koldioxid gör att jorden blir varma-
re. Glaciärer och polarisar smälter, höjer havsnivåer och orsakar över-
svämningar. När glaciärerna smält ned blir det vattenbrist nedan-för 
och växter, djur och människor kan inte leva där som tidigare.

    Koldioxidutsläppen är delar av det som ingår i de fysiska miljöerna. 
Men de största problemen finns i de sociala miljöerna. De gäller 
människornas relationer av alla slag mellan grupper och individer. I de 
sociala miljöerna ingår krig och strider och konflikter, vänskap och 
fiendskap, solidaritet och konkurrens, klasskamp, rasism, diskrimi-
nering, mobbning, omhändertagande, vård, uppfostran, utbildning, 
hjälp och stöd, välfärdsfördelning, indoktrinering, lögnaktighet, moral, 

kriminalitet, kriminalvård, korruption, lobbyism, integrering, segrege-
ring, demokrati osv, och det kan gälla i små och stora grupper, natio-
nellt och internationellt och globalt. 

   De sociala relationerna hanteras av individer, grupper och organisa-
tioner på många nivåer. I Sverige finns tre demokratiskt styrda nivåer: 
statlig nivå, regional nivå och komunal nivå. Staten har under sig ett 
stort antal myndigheter och organisationer. Under landsting och 
kommuner finns nämnder och andra organ. Över staten finns EU, 
Europeiska unionen för en del av Europa och FN, Förenta Nationerna 
för all världens länder. Mellan staterna finns många olika slags sam-
arbetsorganisationer. Varje stat har sitt sätt att organisera sina verksam-
heter, har sin historia och sina speciella traditioner och värderingar. 
För privata verksamheter finns organisationer av många slag. 

    Mänsklighetens historia innehåller mycken dramatik och elände. 
Traditioner och tänkesätt finns av många slag och har utvecklats på 
många olika sätt. De flesta staterna har formellt ett demokratiskt styrel-
seskick, andra styrs diktatoriskt. Trenden är att demokratin är på 
framgång. Ett problem är att det finns mycket fördomar och föråldrade 
tänkesätt som gör att en utvecklingen i världen inte alltid styrs av 
förnuft. Religioner innehåller tankegods som försvårar.

    Utvecklingen av flyget efter andra världskriget och utvecklingen av 
telekommunikationerna, med satelliter mm för nära ögonblickliga 
förbindelser mellan världens alla hörn, radio, TV, Internet och datorer 
har gjort en helt ny situation för mänskligheten. Men tekniken har lett 
till bl a utsläpp av koldioxid som kan förstöra hela planeten. 

    Efter andra världskriget har tidigare underutvecklade länder skaffat 
sig förmåga att tillverka högteknologiska produkter som förr bara de 
västerländska industriländerna kunde göra. Kina och Indien med 



vardera omkring en miljard invånare konkurrerar nu med de gamla 
industriländerna och strävar efter att skaffa sig industriländernas högre 
levnadsstandard med risk att planeten genom ökade utsläpp fördärvas 
ännu fortare. Produktionen av varor och vissa tjänster flyttar över från 
de gamla industriländerna med högre löner till utvecklingsländer med 
lägre löner, vilket kan sänka levnadsstandarden i de gamla industri-
länderna.
    Under historiens gång har människorna vartefter förbättrat de sociala 
relationerna, men en blick ut över världen visar att situationen nu på 
det hela taget är dålig. Dåliga sociala relationer har funnits eller kan 
man finna på många ställen, t ex för att nämna några: Israel, Palestina, 
Libanon, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Tibet, Kina, 
Kambodja, Thailand, Vietnam, Korea, Burma, Indonesien, Sydafrika, 
Zimbabwe, Sudan, Liberia, Somalia, Eritrea, Etiopien och andra 
Afrikanska stater, Sovjetunionen, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, 
Baltikum, Balkan, Rumänien, Turkiet, Cypern, Belgien, Chile, 
Argentina, Brasilien, Bolivia, Colombia, Mellanamerika, Kuba, 
Mexiko, USA. De här och flera till har haft eller har krig, revolutioner 
eller andra svåra konflikter under tiden efter andra världskriget, dvs 
dåliga sociala relationer. 

   En stor del av världsbefolkningen på drygt sex miljarder personer 
lever i fattigdom med brist på mat och bostad, vatten och avfalls-
hantering, sjukvård och skolor. Enligt en uppgift finns i Indien 300 
miljoner personer som lever på sju kronor om dagen hur det nu går till, 
samtidigt som det finns rika med hög levnadsstandard. Flera miljoner 
barn dör varje år i fattiga länder som följd av svält eller sjukdomar 
som skulle kunna botas om det fanns pengar. Ojämnheterna ger dåliga 
sociala relationer.

    Det finns ett antal stater som har kvar dödsstraffet. I EU får det inte 
förekomma. USA är världens militärt mäktigast land och ses av många 

som en förebild, men är på många sätt primitivt. USA har kvar döds-
straffet och har lagar och traditioner om vapeninnehav som är för-
ödande. 2006 skedde 17000 mord där, de flesta med skjutvapen och 
antalet våldsbrott var 1,4 miljoner (DN 070926 sid 23). 47 miljoner 
personer har 2009 ingen sjukförsäkring och hälften av alla personliga 
konkurser är en följd av att man inte kan betala sjukvårskostnader. 2/3 
i befolkningen är överviktiga eller feta förmodligen bl a en följd av 
reklam som lurar folk till felaktig kost och livsstil.

    Sverige tillhör länderna med de bästa social relationerna, men de är 
inte bra. Den borgerliga regeringen skär ned ersättningarna för sjuka 
och arbetslösa och sänker skatterna för dem med höga inkomster. 
Inkomstklyftorna ökar. Välfärdsfördelningen försämras. Ensamstående 
med låga inkomster har inte råd med lägsta rimliga levnadsstandard.

    De sociala miljöerna i världen är av många olika slag. Hur kan 
fattiga under krig engagera sig i koldioxidutsläpp? Ska man komma 
till rätta med dem måste det i hela världen skapas kunskaper om 
världens problem och dessa spridas ut så att alla kan vara med och 
bidra med åtgärder. Om alla ska vara med måste alla kunna läsa och 
det måste finns skolgång för alla. Om man ska kunna lära sig något 
måste man vara frisk och ha en dräglig levnadsstandard, det behövs 
alltså sjukvård och mat och bostad etc. Kraven om mänskliga rättig-
heter för vuxna och barn måste vara bättre uppfyllda. 

        Under de senaste 80 åren har världsbefolkningen ökat från cirka 
två miljarder till cirka sju. Om det fortsätter i samma takt och de out-
vecklade länderna strävar mot samma livsstil som västvärlden nu blir 
det svårt att få bukt med klimatproblemen. Befolkningen borde mins-
kas. För att få ned befolkningen måste levnadsförhållanden för de out-
vecklade länderna förbättras. Med bättre levnadsförhållanden minskar 
barnafödandet. Förbättringarna måste gälla både materiella förhållan-
den och inflytandeförhållanden, mänskliga rättigheter, utbildning o d



Människornas verksamheter avgör världens 
framtid.  Från wimnell.com/ omr36-39y  sid 571:

“ Det är jordklotets människor som avgör hur det ska gå.

Klassifikationssystemets område 1.
   För att det ska gå bra måste människorna ha kunkaper om världen 
och kunna tänka, beräkna effekterna av sina handlingar och handla 
med god moral som beaktar effektera både för egen del och alla andra. 
Att tänka och göra moraliska val ingår i människornas inre verklig-
heter, saker som föregår handlingar i den yttre verkligheten. 
Område 2.
    Gäller religiösa verksamheter och kan ses som bihang till område 1.
Område 3.
   I dagens värld är demokrati med gemensamma styrningar efter all-
männa val för det mesta en ledande princip, d v s politik och politiker 
avgör i hög grad hur det går. Demokratiprincipen innebär att de de-
mokratiska-politiska styrningarna är kompromisser mellan individer-
nas åsikter. De som tagit sig fram till poster där man har rätt att besluta 
om gemensamma styrningar kan i viss utsträckning styra efter egna 
personliga tycken.   
    Beslut om vad som ska göras blir en mix av individernas åsikter och 
de demokratiska beslutsfattarnas åsikter. De gemensamma styrning-
arna omfattar bara en del av alla beslut som fattas, och ständigt är det 
också frågor om vad som ska styras.
Område 4.
   Gäller sambandsforskning, hur saker och ting påverkar varandra, och 
kan ses som komplement till område 3.
Område 5.
    Gäller naturforskning som är underlag för materiella verksamheter.
Område 6.
    Gäller teknologiska-ekonomiska verksamheter som är till kroppslig-
materiell nytta eller onytta. 

   Här finns bl a sjukvård, lantbruk, skogsbruk, matlagning, energi-, 
vatten- och hygienförsörjning, städning, krig, handelsverksamheter, 
transporter, varutillverkning och byggnadsverksamheter. 
Område 7-9.
    Gäller kulturella verksamheter som är till nytta eller onytta för män-
niskornas inre verkligheter.
    Här finns bl a arkitektverksamheter, museer, bildkonst, musik, TV, 
teater, sociala verksamheter, utbildningar, skönlitterära verksamheter, 
journalistverksamheter, historieskrivande verksamheter.  

Område 6 innehåller materiella problem som alla människor har i 
vardagen, där det gäller att minst ha mat och husrum, kläder och nöd-
vändiga personliga hjälpmedel. Hälften av världens befolkning bor nu 
i städer och kan inte skaffa mat på egen hand. De som bor på lands-
bygden kan kanske ha lantbruk som ger mat, men behöver köpa annat 
som behövs. Alla behöver pengar för att klara vardagen.    
    Politiken handlar överallt till stor del om hur pengar fördelas mellan 
hushållen och hur gemensamma nyttigheter skapas och fördelas.  

I världen lever en stor del av befolkningen under fattiga förhållan-
den. I alla länder finns underklasser och överklasser. Den ojämna för-
delningen av resurserna skapar mycket onödigt elände. Samtidigt kom-
mer nu krav om förändringar av livsstilar med hänsyn till klimatpro-
blemen. 
   Världens problem nu behöver planeringar för agerandet mot fram-
tiden, men världen lever i väsentliga avseenden på det hela taget i ett 
planeringslöst tillstånd. Det beror på brister i människornas inre verk-
ligheter, isynnerhet hos politikerna. 

  Dåliga tillstånd i de inre verkligheterna beror på brister i de kul-
turella verksamheterna. Det är brister i utbildningar och informa-
tionsverksamheter och man måste beakta, att livsstilar, reklam och 
underhållningsverksamheter o d kan ses som informationsverksam-
heter som kan ha dålig inverkan på de inre verkligheterna. “



Klassifikationssystemet är ett hjälpmedel.
Från wimnell.com/omr36-39y  sid 50:

Levnadsförhållandena. 
Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska 
tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet finns i områdena 
11-19, men det är svårt att få en tydlig uppfattning om vilka de har 
varit och är. Det är svårt formulera vilka de kan och bör bli och det är 
svårt att avgöra hur man ska kunna nå det önskvärda. En förutsättning 
för tillfredsställande psykiska förhållanden är att de kroppsliga för-
hållandena och de fysiska och de sociala miljöerna är tillfredsställande
Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status 
och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven finns i områdena 
61 och 64 och dess underavdelningar. I område 61 gäller det själva 
människokroppen samt hälsovård, sjukvård o d. I område 64 gäller det 
kroppens förhållanden i vardagslivet inklusive försörjning med mat, 
kläder, bostad, hygienförsörjning, personliga hjälpmedel, bl a pengar 
som gör det möjligt att köpa det kroppen kan behöva. Hur var det, är 
det, kan det bli, bör det bli? De kroppsliga förhållande beror av 
individens psykiska förhållanden och av de fysiska och de sociala 
miljöerna.
           Individens fysiska miljö - fysiska samhälle representeras av om-
rådena 70-78, huvudsakligen 71-72. 73-78 gäller föremål i miljöerna. 
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.
    Hur var det, är det, kan det bli, bör det bli? De frågorna bör ställas 
inför det som finns infört på områdena och deras underavdelningar. De 

fysiska miljöerna och upplevelsen av de fysiska miljöerna beror av 
individernas psykiska och kroppsliga förhållanden och av de sociala 
miljöerna.
Individens sociala miljö - sociala samhälle representeras av området 
79. De sociala miljöerna gäller kort uttryckt människornas psykiska 
samspel. Hur var det, är det, kan det bli, bör det bli? De frågorna bör 
ställas inför det som finns infört på området 79 och dess underav-
delningar. De sociala miljöerna beror av individernas psykiska för-
hållanden och av fysiska miljöer och kroppsliga förhållanden.

Att förstå områdenas innehåll.

Lättast att förstå är områdena 5 om naturforskningsverksamhe-
ter och 6 om ekonomiska/ teknologiska verksamheter.  Det är verk-
samheter som sysslar med det materiella. 
    Verksamheterna i 5 ger kunskaper som är förutsättningar för verk-
samheterna i 6:
61 som handlar om människokroppen och sjukvård o d.
62 ingenjörsverksamheter där materiella hjälpmedel konstrueras: ma-
skiner, elektriska apparater, fordon etc (det tillverkas sedan i 66-69).
63 Jordbruk, djurhållning, skogsbruk, jakt, fiske o d. Produkterna går 
till 64 eller till varuindustrier i 66-68 och byggande i 69.
64 Hushållsverksamheter. Användning av anläggningar för hushållens 
och i vissmån företagens försörjning med mat och husrum, värme, 
vatten och avlopp, kroppsvård, tvätt och städning o d.
65 Diverse tjänster: adminstrationsverksamheter, kontorsverksamheter, 
handelsverksamheter, televerksamheter, transportverksamheter, pen-
ningverksamheter, företag, arbetsförmedling mm.
66-68 Tillverkning av varor.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar. 



Områdena 1-2 kan ses tillsammans. 
    Område 1 gäller psykologiska och filosofiska verksamheter och 2 
religiösa verksamheter o d. 
    De psykologiska och filosofiska verksamheterna gäller huvud-
sakligen verksamheter 11-19 i individernas inre verkligheter. Indivi-
dens religiösa verksamheter ingår i individens verksamheter i de inre 
verkligheterna, men har under tidernas lopp betraktats som något så 
speciellt att religiösa verksamheter fått ett eget verksamhetsområde. 
Man kan skilja mellan de religiösa organisationernas verksamheter 
med dogmer, ritualer o d och placera dem i 2, och individens religiösa 
verksamheter i de inre verkligheterna och placera dem i 11-19. Hur 
som helst kan verksamheterna i 2 ses som bihang till verksamheterna i 
11-19.    
    Verksamheterna i 11-19 gäller individernas verksamheter i de inre 
verkligheterna, men också vetenskapliga verksamheter som utforskar
och beskriver inre verkligheter.
    Område 10 gäller verksamheter som så att säga ser de inre verklig-
heterna utifrån och uppifrån i ett samhällsperspektiv. I 10 finns bl a 
arkivverksamheter och biblioteksverksamheter som i samhället mot-
svarar kunskaper o d i individernas inre verkligheter. 109 gäller filo-
sofihistoriska verksamheter o d som ser de inre verkligheterna utifrån i 
ett samhällsperspektiv..            

Områdena 3-4 kan ses tillsammans. 
    Område 3 gäller politiska vetenskaper och politiska verksamheter. 
Område 4 gäller forskningsverksamheter som utforskar sammanhang 
mellan olika områden och som är hjälpmedel bl a för de politiska 
verksamheterna. Det är ett tämligen illa utvecklat forskningsområde 
där det fattas mycket och där det finns mycket att göra. 

Områden 7-9 gäller kulturella verksamheter. 
   Det är verksamheter som använder det materiella, men där en 
väsentlig avsikt är att påverka psyken. Verksamheterna kan ses som 
informationsverksamheter.

Områden 8-9 gäller språk och verksamheter med skrivna ord. 
   Språk och s k skönlitteratur finns i 8. I område 9 gäller det sakliga 
beskrivningar. Sakliga beskrivningsverksamheter som gäller särskilda 
områden 10-99 ingår vanligen i respektive områden. Att förstå verk-
samheterna i 8-9 borde inte vara svårt.

Område 7 kan delas i två delar: 71-78 och 79. 
   71-78 gäller fysiska miljöer och fysiska föremål. Verksamheterna i 
71-78 har ordnats efter fysiska objekt. I 71 gäller det de största 
objekten, hela länder, landsdelar, städer o d. I 72 gäller det objekt på 
byggnadsnivå och i 73-78 föremålsnivå.
    Område 79 gäller mänskliga beteenden där den psykiska faktorn är 
väsentlig, man kan säga, att 79 gäller sociala miljöer och sociala bete-
enden. 
I 791-794 ingår människors vardagliga beteenden och underhållnings-
verksamheter o d. 
I 795 har sociala miljöer och sociala verksamheter ordnats efter de 
fysiska miljöer där de förekommer (som i 72). I 795 ingår bla utbild-
ningsverksamheter (7957). 
i 79 ingår också sportverksamheter (796-799) od eftersom sporten inte 
ses som ekonomisk/ teknologisk  verksamhet utan något som avses 
påverka psyket och ge tillfredsställelse hos dem som utövar sport eller 
bara ser på.
       För planeringsverksamheterna i 71-72 finns i Sverige lagstadgade 
procedurer, regler och krav. För verksamheterna i 79 finns i viss mån 
lagstadgade regler od, men regler om förändringsprocedurer är illa 
utvecklade, det gäller t ex är hanteringen av problem med integraration 
och segregation, mobbning, hanteringen av fattigdom och s k utslagna 
etc.  De sociala miljöerna planeras i någon mån av de offentliga 
myndigheterna, men borde planeras på ett mer medvetet sätt med hjälp 
av de fyra planeringsmomenten, hur var det, är det, hur kan det bli och 
hur bör det bli ? 



Samhällsplaneringsproblemen 2010.

     Mänsklighetens största planeringsuppgift kan anses vara att planera 
de sociala miljöerna, och planera dem med hänsyn till individernas 
kroppsliga och psykiska förhållanden, sedda i jämlikhetsperspektiv. 
     Det innebär bl a att de sociala miljöerna ska stödja jämlikhets-
strävanden och solidaritet så att människor når tillfredsställelse och 
självförtroende och hushållen får pengar till skälig levnadsstandard. 
Pengarnas fördelning är ett stort problemområde, som man inte lyckats 
särdeles väl med ens i Sverige. 
   I Sverige efter andra världskriget förbättrades levnadsförhållandena 
och välfärdsfördelningen blev jämnare vilket är bra. Den uppnådda 
välfärdsfördelningen förefaller nu vara under nedmontering. Välfärds-
klyftorna ökar. Det har blivit mycket tydligt hösten 2008 med finans-
kriser och ökad arbetslöshet mm. Samtidigt har det blivit tydligare hur 
beroende Sverige är av utvecklingen i världen utanför. 
    Sverige har kommit långt när det gäller levnadsförhållanden och 
välfärdsfördelning, men det finns stora brister. Någon större tröst i det 
får man inte när man ser ut över världen. USA får en ny president den 
20e januari och förhoppningarna att USA-politiken ska bli bättre är 
stora. USA är på många sätt ledande i världen och förbättringar i deras 
världspolitik skulle betyda mycket. Tyvärr lär man få räkna med att 
USA ska fortsätta sina krig i Afghanistan och Irak och inte kan få ett 
snabbt slut på konflikterna mellan Israel och Palestina som pågått i 60 
år sedan Israel bildades.
            Förhållandena i Afrika är bedrövliga. Kina och Indien med en 
tredjedel av världsbefolkningen är på uppgång ekonomiskt,  men hur 
kommer deras uppgång att påverka USA och Europa? Vad kommer 
Ryssland att göra? Kan EU klara samarbetet mellan medlemsländerna 
och hur kommer det att bli med levnadsförhållanden och välfärds-
fördelningen i EU där de konservativa krafterna tycks bli starkare? 
Religionernas fundamentalister stärker sina ställningar, vilket inte 

bådar gott. Ska världen komma till rätta med klimatproblemen? Hur 
blir det med fattigdomen i världen? Kommer de välbärgade att vilja 
minska välfärsklyftorna?  Sveriges bakgrund är världen.
        Hur är det då med Sverige? Det är mycket som är viktigt, men det är 
nödvändigt att hitta de stora dragen. Det avgörande är de inre verklig-
heterna 11-19 och de politiska verksamheterna med ledarna i rege-
ringen, kommunerna, EU och FN i 35 och de som ställer politiska krav 
i 36-39,  som styr de ekonomiska/teknologiska verksamheterna 61-69 
och kulturella verksamheterna 7-9, som bygger upp det vardagliga 
livet.
    Och så måste man komma ihåg att de kulturella verksamheterna alla 
påverkar de inre verkligheterna 11-19. Bland de kulturella verksam-
heterna måste man isynnerhet observera informationsverksamheter i 
radio och TV , 7914, och i tidningar o d, 90,  samt utbildningar i 7957. 
Men också verksamheter som rör livsstilar i konst, reklam, nöjen och 
sociala relationer, hela 7 och litteratur i 8-9.
    Detta behandlas på hemsidans 129 områden och i de särskilda sam-
manställningar som finns som länkar där.



Sven Wimnell 080203+081231+100211: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. 
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Innehåller förteckningar över utredningar de senaste åren, till en del 
med innehållsförteckningar till utredningarna.  Här bara några:

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 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)

Här en serie som i hög grad handlar om skatter och följer utvecklingen 
från de borgerligas skatteförslag 2005 och framåt. 

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)

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)
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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 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)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://
wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. 
(http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://
wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar 
och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och 
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och 
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk årsbok för 
Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o 
d.  (http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 3 mars 2010: Konsumentverkets hushållsbudgetar för 
2009 och bostadskostnader mm samt skatteförslag.
(http://wimnell.com/omr36-39zasid344-354pdf)

Sven Wimnell 3 mars 2010: Sammanfattning av Sven Wimnell 30 
januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning. http://
wimnell.com/omr36-39za.pdf samt kommentarer om världsplanering, 
klimatplanering och välfärdsplanering.
(http://wimnell.com/omr36-39zasid365-379.pdf)
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4 Sambandsforsknings-
verksamheter.
SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

Område 4 innehåller en kort  översikt om samband. 40 innehåller hela 
historien om utvecklingen av klassifikationssystemet och slutar med en  
lång förteckning över det senaste.
Områdena 41-49 är inte utvecklade. Problem om samband antyds 
vanligen i pdf-bilagorna. 

Sven Wimnell 080203+081231+100211: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. 
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Innehåller förteckningar över utredningar de senaste åren, till en del 
med innehållsförteckningar till utredningarna. 

40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
                                                                                                                                                               
Systemvetenskapen vid högskolor och universitet sysslar mycket 
med datorer som hjälpmedel, men det viktiga är vad man använder 
datorerna till. 

Från Sunet:
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://wimnell.com/omr40zf.pdf
http://wimnell.com/omr40zf.pdf
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/


5 Naturforskning. 
Matematikverksamheter.

Innehåll och länkar till hemsidan:
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. 

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


50 Allmänt om naturforskning. 
Naturkunskap

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Naturvetenskapsprogrammet    
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Naturvetenskap, 400 poäng
Naturvetenskap och samhälle, 300 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för naturvetenskapspro-
grammet.
    Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. 
Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för hög-
skolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men 
även inom andra områden.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i 
naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden, och 
om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärl-
den i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och 
teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om mate-
matik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett 
hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma 
modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra 
ämnesområden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och 
kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande.
    Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska 
resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna 

ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer 
av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig 
respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap byg-
ger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, 
laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska 
därför vara centrala inslag i utbildningen.
    Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär 
att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett
historiskt förlopp. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för 
naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella 
forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse 
av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat
och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i 
frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till 
etiska diskussioner om naturvetenskapensroll i samhället.
     Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion 
och lärande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att 
argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer 
med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska även 
kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande natur-
vetenskap på engelska.
    Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräk-
ningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta 
och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för 
naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att 
använda modern teknik och utrustning.
    Utbildningen ska främja elevernas samarbetsförmåga och stimulera
 dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta 
idéer i praktisk handling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas 
ansvarstagande.



Inriktningar
    Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar.
    Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom bio-
logi, fysik, kemi och matematik.
    Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom 
naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: biologi; kurs: biologi 1, 100 poäng.
Ämne: filosofi; kurs: filosofi 1, 50 poäng.
Ämne: fysik; kurs: fysik 1, 100 poäng.
Ämne: kemi; kurs: kemi 1, 100 poäng.
Ämne: moderna språk, 100 poäng.
   Förslaget följer Framtidsvägen.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
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http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
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51 Matematik

Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan.
Syfte
    Matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från många 
kulturer och har utvecklats ur människans praktiska behov och 
naturliga nyfi kenhet. Matematiken är kreativ och problemlösande till 
sin natur, samt nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 
utvecklingen. Kunskaper i matematik är betydelsefulla för att man ska 
kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 
samt för att kunna följa och delta i samhällets beslutsprocesser.
    Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om grundläggande matematiska begrepp och procedurer 
samt hur dessa används för att lösa problem och för att tolka vardag-
liga situationer. Genom undervisningen ska eleverna få möjligheter att 
utveckla kunskaper i att pröva och välja metoder och räknesätt samt i 
att genomföra beräkningar.
    Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett 
matematiskt språk samt kunskaper om hur det används för att kommu-
nicera i tal, skrift och handling. Undervisningen ska också bidra till att 
eleverna utvecklar en förmåga att föra matematiska resonemang och 
argumentera på ett logiskt sätt i samband med tolkning av situationer, 
problemlösning och beräkningar.
     Vidare ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar kunska-
per om hur digitala verktyg kan användas i matematik för att göra 
beräkningar samt för att presentera och tolka data. Undervisningen ska 
också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i matematiska 
mönster, former och resonemang.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om

matematikens historia samt kunskaper om matematik i olika kulturer. 
Vidare ska eleverna genom undervisningen få möjligheter att utveckla 
kunskaper om matematikens användning och betydelse i vardagen och 
inom olika ämnesområden. Därigenom ska undervisningen bidra till 
att eleverna utvecklar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang.
    Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förut-
sättningar att utveckla förmågan att
- förstå och analysera matematiska begrepp,
- välja och använda lämpliga matematiska procedurer vid beräkningar,
- formulera, använda och värdera matematiska modeller i förhållande 
till vardagliga situationer,
- hantera och lösa matematiska problem,
- kommunicera i tal, skrift och handling med ett matematiskt språk, 
samt
- föra och följa matematiska resonemang samt argumentera logiskt.

Centralt innehåll
Undervisningen i matematik ska behandla följande centrala inne-
håll
I årskurserna 1–3
Tal och tals användning
- Begreppet naturliga tal, dess egenskaper, relation till varandra och 
hur de kananvändas för att ange antal och ordning. Hur naturliga tal 
kan uttryckas muntligt och skriftligt med olika representationsformer, 
till exempel konkret material, symboler och på tallinjen.
- Del av helhet och del av antal samt hur dessa förhåller sig till 
naturliga tal och tal i bråkform samt namn på delarna uttryckta som 
enkla bråk.
- Utveckling av tals symboler i olika kulturer genom historien. Posi-
tionssystemetoch nollans betydelse.



- Hur de fyra räknesätten kan representeras med till exempel bilder, 
vardagligt språk och symboler. Egenskaper hos räknesätten och sam-
band mellan dem, till exempel mellan addition och multiplikation.
- Addition, subtraktion, multiplikation och division med naturliga tal: 
Metoder för beräkningar med användning av huvudräkning, skriftliga 
metoder och miniräknare. Utvecklingsbara strategier och val av 
räknesätt i olika situationer.
- Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
- Användning av naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform i 
vardagliga situationer, till exempel att mäta sträckor och att läsa re-
cept.
Algebra
- Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
- Enkla geometriska mönster och mönster i talföljder samt hur de kan 
konstrueras, beskrivas och uttryckas med olika representationsformer, 
till exempel konkret material, bilder och vardagligt språk.
Geometri
- Namn, egenskaper och inbördes relationer för vanliga två- och tre-
dimensionella geometriska objekt. Beskrivning av geometriska objekt 
med olika uttryckssätt, till exempel vardagligt språk, geometriska 
begrepp och konkret material. Användning av begreppen längd, bredd, 
kant, sida och hörn.
- Användning av lägesorden framför, bakom, under, över, ovanpå, hö-
ger och vänster samt först och sist.
- Konstruktion av geometriska objekt till exempel rektangel och 
triangel. Skala vid enkel förstoring och förminskning, till exempel i 
rutsystem.
- Symmetri i bilder och i naturen. Konstruktion av symmetri i praktis-
ka situationer.
- Mätningar och äldre måttenheter. Jämförelse och uppskattning av 
längd, area, massa, volym och tid. Mätning av tid, volym, sträckors 

längd och kroppars massa med vanliga måttenheter till exempel liter, 
meter och kilogram.
Sannolikhet
- Slumpsituationer Vad som kan sägas med säkerhet och vad som är 
osäkert. Slumpmässiga händelser i experiment och spel, till exempel 
kast med tärningar.
Samband och förändring
- Sortering och klassifi cering av data från undersökningar.
- Tabeller och diagram och hur de kan användas för att beskriva 
resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.
- Proportionella samband till exempel dubbelt och hälften samt för-
storing och förminskning.

I årskurserna 4–6
Tal och tals användning
- Begreppet rationella tal, dess egenskaper och relation till heltal. Hur 
negativa tal, heltal och rationella tal kan uttryckas muntligt och skrift-
ligt med olika representationsformer, till exempel konkret material, 
symboler och på tallinjen.
- Omvandling mellan tal i bråkform och tal i decimalform.
- Talsystem i äldre och nutida kulturer. Positionssystemet för naturliga 
tal och tal i decimalform.
- Samband mellan räknesätten, till exempel mellan division och multi-
plikation.
- Addition, subtraktion, multiplikation och division med naturliga tal 
och tal i decimalform Metoder för beräkningar med användning av 
huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare. Utvecklingsbara 
strategier och val av räknesätt i olika situationer.
- Rimlighetsbedömning vid uppskattning och beräkningar.
- Naturliga tal samt tal i decimal- och bråkform för att uttrycka enkel 
proportionalitet, procent och sannolikhet.
- Användning av naturliga tal samt tal i decimal- och bråkform i



vardagliga situationer, till exempel läsa av och ange temperatur och 
tidtagning.
Algebra
- Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Begreppet 
obestämt tal och situationer som visar behovet av att beteckna ett 
obestämt tal med en symbol.
- Informella metoder för att lösa enkla ekvationer samt likhetstecknets 
betydelse i samband med detta.
- Strategier för att tolka och skapa enkla algebraiska uttryck och 
ekvationer i situationer relevanta för eleven. Enkla algebraiska uttryck 
och ekvationer uttryckta med vardagligt språk, bilder och symboler.
- Geometriska mönster och mönster i talföljder samt hur de kan 
konstrueras, beskrivas och uttryckas med bilder, symboler och 
vardagligt språk.
Geometri
- Namn, egenskaper och inbördes relationer för två- och tredimensio-
nella geometriska objekt. Beskrivning av objekten med hjälp av kon-
kret material, vardagligt språk och geometriska begrepp, till exempel 
linje, vinkel och omkrets.
- Konstruktion av två- och tredimensionella geometriska objekt till 
exempel cirkel, kub och tetraeder. Skala och dess användning i vardag-
liga situationer.
- Symmetri i vardagen och i naturen. Konstruktion av symmetri i bilder.
- Strategier för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geo-
metriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
- Enheter vid mätning och historiska metoder för mätning. Jämförelser 
och uppskattning av tider, vinklar, längder, areor, kroppars volym och 
massa. Mätning av sträckors längd, ytors area, kroppars volym, massa 
och tid med vanliga måttenheter.
- Geometriska problem i olika situationer som är relevanta för elevens
 vardag.

Sannolikhet
- Begreppen sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, 
experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Enkel 
kombinatorik.
- Representation av sannolikhet i form av tal i bråkform, decimalform 
eller i procent.
- Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
Samband och förändring
- Användning av tabeller, diagram och grafer för att beskriva resultat 
av egna och andras undersökningar. Tolkning av data i tabeller och 
diagram.
- Beräkning av lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt 
användning av dem i statistiska undersökningar.
- Procent och proportionalitet samt deras egenskaper. Samband mellan 
begreppen skala, proportionalitet och procent.
- Koordinatsystem. Strategier för att välja lämplig gradering av koordi-
nataxlar.
- Olika typer av samband i undersökningar, till exempel propor-
tionalitet.

I årskurserna 7-9
Tal och tals användning
- Begreppet reella tal, dess egenskaper samt hur de kan uttryckas 
muntligt och skriftligt med olika representationsformer, till exempel 
med konkret material, symboler och på tallinjen.
- Enkla potenser och tal skrivna i grundpotensform samt kvadratrötters 
koppling till potenser.
- Talsystemets utvidgning ur ett historiskt perspektiv samt räknemeto-
der genom historien och i olika kulturer.
- Addition, subtraktion, multiplikation och division med reella tal.
 Metoder för beräkningar med användning av huvudräkning, skriftliga



metoder och digitala verktyg. Prioriteringsregler och aritmetiska 
räknelagar.
- Utvecklingsbara strategier för beräkningar av tal i bråkform samt av 
reella tal i decimalform. Val av strategier och räknesätt i olika 
situationer som är relevanta för elevens vardag samt i arbete med 
andra ämnen.
- Rimlighetsbedömning vid uppskattning och beräkningar.
- Användning av naturliga tal, tal i decimal- och bråkform för att 
uttrycka proportionalitet, procent och sannolikhet.
- Användning av reella tal i olika situationer för att uttrycka resultat 
vid beräkning och mätning av tid, vinklar, sträckors längd, ytors area, 
kroppars massa och volym.
Algebra
- Begreppen algebraiskt uttryck, formel och ekvation samt deras 
egenskaper. Hur algebraiska uttryck och ekvationer kan uttryckas med 
olika representationsformer till exempel matematiskt och vardagligt 
språk samt symboler.
- Användning av informella och formella metoder för att lösa 
ekvationer. Generalisering av aritmetikens räknelagar för att addera, 
subtrahera, multiplicera och dividera algebraiska uttryck.
- Strategier för att tolka, skapa och använda algebraiska uttryck, form-
ler och ekvationer i situationer relevanta för eleven.
Geometri
- Egenskaper hos samt avbildning och konstruktion av geometriska 
objekt. Skala i matematiska och vardagliga situationer samt i andra 
skolämnen.
- Likformighet samt symmetri i planet till exempel spegling, rotation 
och förskjutning.
- Metoder för beräkning av volym, area och omkrets för geometriska
 objekt samt enhetsbyten i samband med detta.
- Situationer inom geometrin för att synliggöra behovet av

 argumentation för formlers och relationers giltighet.
- Matematiker genom tiderna i olika kulturer till exempel Pythagora 
och Sonja Kowalevskii.
- Geometriska problem olika situationer som är relevanta för elevens 
vardag samt i arbete med andra ämnen.
Sannolikhet och dess användning
- Begreppen likformig sannolikhet samt beroende och oberoende hän-
delse.
- Metoder för att beräkna sannolikheten i enkla likformiga slump-
mässiga situationer. Kombinatorik.
- Strategier för bedömningar av risker och chanser baserade på sta-
tistiskt material från till exempel egna undersökningar, experiment i 
andra ämnen eller från aktuellt statistiskt material.
Samband och förändring
- Användning av tabeller, diagram och grafer för att beskriva resultat 
av egna och andras undersökningar. Tolkning av data i tabeller och 
diagram.
- Strategier för att, med lägesmått och spridningsmått, kritiskt granska 
resultat av statistiska undersökningar som är relevanta för elevens 
vardag och deltagande i samhället.
- Begreppen funktion, variabel och räta linjens ekvation. Represen-
tationsformer av funktioner, till exempel vardagligt språk, symboler, 
tabeller och grafer. Relationer mellan representationsformerna.
- Användning av funktioner och deras representationsformer för att 
undersöka förändring, förändringstakt och andra samband som är 
relevanta för frågeställningar inom andra ämnen och i omvärlden.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Matematik (100 kB)
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52 Astronomi, rymdforskning

I grundskolan ingår astronomi i ämnet fysik.

SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
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53 Fysik o d

Remissversion av ny kursplan i fysik i grundskolan.
Syfte
    Fysiken har sitt ursprung i människans nyfi kenhet och behov av att 
förstå och förändra sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse 
för samhällsutvecklingen inom områden som energiförsörjning, 
medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och 
materia får människor redskap för att bidra till en hållbar utveckling.
    Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar en 
nyfi kenhet och lust att undersöka omvärlden. Syftet är att de ska 
kunna ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån 
personliga upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervis-
ningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av 
såväl systematiska undersökningar som olika typer av källor. 
Undervisningen ska på så sätt bidra till att eleverna utvecklar ett 
kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och infor-
mation från olika källor. Undervisningen ska också bidra till att de 
utvecklar sin förståelse för att påståenden kan prövas och värderas 
med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
   Genom fysikundervisningen ska eleverna ges förutsättningar att han-
tera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik 
och samhälle. Syftet är att eleverna ska erbjudas redskap för att kunna 
formulera egna och granska andras argument i situationer där kunska-
per i fysik har betydelse.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en förtrogenhet 
med fysikens begrepp, modeller och teorier. Därigenom ska eleverna 
få en förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från 
undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar en förmåga att delta i kommunikation som rör 

fysik, genom att framställa och använda texter och andra slags uttryck.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att kunna skilja mellan 
naturvetenskap och andra sätt att beskriva världen. Genom 
undervisningen i fysik ska de dels få perspektiv på utvecklingen av 
naturvetenskapens världsbild, dels få inblick i naturvetenskapens och 
kulturens ömsesidiga påverkan.
    Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla förmågan att
- använda kunskaper i fysik för att diskutera valmöjligheter och ta 
ställning i frågor som rör energi, miljö och hälsa,
- granska information och kommunicera kunskaper om energi och 
materia, samt skilja mellan naturvetenskap och andra sätt att beskriva 
världen,
- genomföra systematiska undersökningar i fysik, samt
- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara fysikaliska samband i natur och samhälle.

Centralt innehåll
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla
följande centrala innehåll
I årskurserna 1–3
Året runt i naturen
- Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. 
Observationer av månens faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utse-
ende vid olika tider på året.
- Årstidsväxlingar i naturen. Hur vi känner igen årstider, hur de 
påverkar oss samt hur vi anpassar oss till olika väderförhållanden.
- Överlevnadsstrategier och livscykler hos några växter och djur i 
förhållande till årstiderna.
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 
artbestämmas.



- Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i eko-
system.
Kropp och hälsa
- Vad människan behöver för att må bra: mat, sömn, hygien, motion 
och sociala relationer.
- Kroppsdelars namn och funktion.
- Våra sinnen. Syn, hörsel, känsel, smak och lukt och deras relation till 
ljus, ljud, temperatur, smaker och dofter.
Kraft och rörelse
- Tyngdkraft och friktion vid lek och rörelse, till exempel i gunga och 
rutschbana.
- Balans, tyngdpunkt och jämvikt i lek och rörelse, till exempel vid 
balansgång och på gungbräda.
Material och ämnen i vår omgivning
- Materials egenskaper och hur föremål kan sorteras med hjälp av våra 
sinnen. Hur de kan delas in efter egenskaperna hårdhet, färg, magne-
tism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker.
- Hur människor har använt material och utvecklat nya material genom 
historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av, och 
hur de kan källsorteras.
- Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Kokning, avdunstning 
och kondensering av vatten samt smältning och stelning av till exem-
pel choklad och stearin.
- Luftens olika egenskaper och hur de kan observeras.
- Lösningar och blandningar i vardagen och hur man kan separera dem 
genom olika metoder, till exempel avdunstning och fi ltrering.
Berättelser om natur och naturvetenskap
- Skönlitteratur, myter, sagor och konst som handlar om naturen och 
människan.
- Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers 
förklaringar av naturen. Hur människor i alla tider och kulturer har

haft en strävan efter att förstå och förklara naturens fenomen.
Metoder och arbetssätt
- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar i skrift, bild 
och andra uttrycksformer.
- Olika sätt att kommunicera kunskaper om naturen: muntligt, skriftligt 
och med hjälp av andra uttrycksformer.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 4–6
Fysiken i samhället
- Energins oförstörbarhet och fl öde. Olika typer av energikällor och 
energianvändning i samhället.
- Väderobservationer med hjälp av mätningar över tid.
Fysiken och vardagslivet
- Energifl öde mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan 
påverka energifl ödet med hjälp av till exempel kläder, termos och 
husisolering.
- Koppling av elektriska kretsar med batterier.
- Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
- Upplevelser och beskrivningar av rörelser och olika krafter.
- Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
- Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor. Hur den kan förklara 
ljusområdens och skuggors form och storlek.
Fysiken och världsbilden
- Upptäckter inom fysikområdet. Vad de har haft för betydelse för 
människans livsvillkor och syn på världen.
- Olika sätt att beskriva och förklara naturen, dels med naturvetenskap 
och dels med film, skönlitteratur och konst.
- Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till



varandra. Hur dag och natt, månader, år och årstider kan förklaras.
- Människan i rymden och användningen av satelliter.
- Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
Fysikens metoder och arbetssätt
- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och 
utvärdering.
- Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och 
vågar. Hur de anänds i undersökningar.
- Dokumentation av enkla undersökningar med till exempel tabeller, 
bilder eller enkla rapporter.
- Tolkning och granskning av information i till exempel faktatexter och 
tidningsartiklar med kopplingar till fysik.
- Kreativa sätt att kommunicera kunskaper i fysik.

I årskurserna 7–9
Fysiken i samhället
- Energins fl öde från solen genom natur och samhälle. Olika sätt att 
lagra energi.
- Samhällets energianvändning förr och nu, samt tänkbara möjligheter 
och begränsningar i framtiden.
- Modeller för växthuseffekten, jordens strålningsbalans och klimat-
förändringar.
- Modeller för uppkomst av strålning och dess påverkan på levande 
organismer. Hur olika typer strålning kan användas i till exempel 
sjukvård och modern teknik.
- Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
- Partikelmodell för fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, 
volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara 
materiens spridning i naturen.
- Hur kunskaper i fysik kan användas för att formulera, granska och
värdera argument i aktuella samhällsfrågor.

Fysiken och vardagslivet
- Rörelser och deras förändring vid vardagliga händelser. Hur 
kunskaper om detta kan användas för att påverka trafi ksäkerhet.
- Hävarmar och utväxling i verktyg och vardagliga sammanhang, till 
exempel block och talja, saxar och spett.
- Ljusets utbredning, refl ektion och brytning i vardagliga samman-
hang. Förklaringsmodeller för färgers uppkomst.
- Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras. Ljudmiljöns på-
verkan på hälsan.
- Spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar som fi nns i 
vardaglig elektrisk utrustning.
- Samband mellan elektricitet och magnetism. Hur sambandet utnyttjas 
i vardaglig elektrisk utrustning.
- Tryck och temperatur i meteorologiska undersökningar.
- Hur kunskaper i fysik kan vara till hjälp i valsituationer och vid 
problemlösning i vardagen.
Fysiken och världsbilden
- Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer 
samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
- Universums utveckling och atomslagens uppkomst i stjärnornas livs-
cykel.
- Den naturvetenskapliga synen på universums uppkomst jämfört med 
andra beskrivningar.
- De fysikaliska modellernas och teoriernas förtjänster, begränsningar, 
giltighet och föränderlighet.
- Upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format 
världsbilder.
Upptäckternas betydelse för teknik, samhälle och människors levnads-
villkor.
Fysikens metoder och arbetssätt
- Systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.



- Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta 
storheter som till exempel tryck och effekt.
- Samband mellan undersökningar och utveckling av begrepp, model-
ler och teorier.
- Dokumentation av undersökningar med till exempel tabeller, bilder 
och rapporter.
- Kreativa uttrycksformer för att kommunicera kunskaper i fysik. Hur 
uttrycksformen anpassas efter sammanhang, syfte och målgrupp.
- Källkritisk granskning av information och argument som eleven 
möter i olika typer av källor och samhällsdiskussioner med koppling 
till fysik.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Fysik (96 kB)
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54 Kemi o d

Remissversion av ny kursplan i kemi i grundskolan.
Syfte
    Kemin har sitt ursprung i människans nyfi kenhet och behov av att 
förstå och förändrasin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse 
för samhällsutvecklingen inomområden som hälsa, resurshushållning, 
materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens 
uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att bidra till 
en hållbar utveckling.
    Undervisningen i ämnet kemi syftar till att eleverna utvecklar en 
nyfi kenhet och lust att undersöka omvärlden. Syftet är att de ska 
kunna ställa frågor om kemiska reaktioner och materiens uppbyggnad 
utifrån personliga upplevelser och aktuellahändelser. Vidare ska under-
visningen ge eleverna förutsättningar att kunna söka svar på frågor 
med hjälp av såväl systematiska undersökningar som olika typer av 
källor. Undervisningen ska på så sätt bidra till att eleverna utvecklar ett 
kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och 
information från olika källor. Undervisningen ska också bidra till att 
eleverna utvecklar en förståelse för att påståenden kan prövas och 
värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
    Genom kemiundervisningen ska eleverna ges förutsättningar att 
utveckla sin förståelse för kemiska processer som förekommer i sam-
hället, i naturen och inuti människan.Syftet är att eleverna ska erbjudas 
redskap för att kunna formulera egna och granska andras argument i 
praktiska, etiska och estetiska valsituationer där kunskaper i kemi har 
betydelse.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en förtrogenhet 
med kemins begrepp, modeller och teorier. Därigenom ska eleverna få 
en förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från 

undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar en förmåga att delta i kommunikation som rör 
kemi, genom att framställa och ta till sig texter och andra slags uttryck.
Den syftar också till att eleverna ska kunna skilja mellan natur-
vetenskap och andra sätt att beskriva världen. Genom undervisningen i 
kemi ska de dels få perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens 
världsbild, dels få inblick i naturvetenskapens och kulturens ömse-
sidiga påverkan.
    Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla förmågan att
- använda kunskaper i kemi för att diskutera valmöjligheter och ta 
ställning i frågor som rör energi, miljö och hälsa,
- granska information och kommunicera kunskaper om materia och 
energi, samt skilja mellan naturvetenskap och andra sätt att beskriva 
världen,
- genomföra systematiska undersökningar i kemi, samt
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara kemiska samband i samhället, i naturen och inuti människan.

Centralt innehåll.
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla
följande centrala innehåll.
I årskurserna 1–3
Året runt i naturen
- Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. 
Observationer av månens faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseen-
de vid olika tider på året.
- Årstidsväxlingar i naturen. Hur vi känner igen årstider, hur de påver-
kar oss samt hur vi anpassar oss till olika väderförhållanden.
- Överlevnadsstrategier och livscykler hos några växter och djur i 
förhållande till årstiderna.



- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 
artbestämmas.
- Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i 
ekosystem.
Kropp och hälsa
- Vad människan behöver för att må bra: mat, sömn, hygien, motion 
och sociala relationer.
- Kroppsdelars namn och funktion.
- Våra sinnen. Syn, hörsel, känsel, smak och lukt och deras relation till 
ljus, ljud, temperatur, smaker och dofter.
Kraft och rörelse
- Tyngdkraft och friktion vid lek och rörelse, till exempel i gunga och 
rutschbana.
- Balans, tyngdpunkt och jämvikt i lek och rörelse, till exempel vid 
balansgång och på gungbräda.
Material och ämnen i vår omgivning
- Materials egenskaper och hur föremål kan sorteras med hjälp av våra 
sinnen. Hur de kan delas in efter egenskaperna hårdhet, färg, magne-
tism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker.
- Hur människor har använt material och utvecklat nya material genom 
historien.Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av, och 
hur de kan källsorteras.
- Vattnets olika former: fast, fl ytande och gas. Kokning, avdunstning 
och kondenseringav vatten samt smältning och stelning av till exempel 
choklad och stearin.
- Luftens olika egenskaper och hur de kan observeras.
- Lösningar och blandningar i vardagen och hur man kan separera dem 
genom olika metoder, till exempel avdunstning och fi ltrering.
Berättelser om natur och naturvetenskap
- Skönlitteratur, myter, sagor och konst som handlar om naturen och 
människan.

- Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers 
förklaringar av naturen. Hur människor i alla tider och kulturer har 
haft en strävan efter att förstå och förklara naturens fenomen.
Metoder och arbetssätt
- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar i skrift, bild 
och andra uttrycksformer.
- Olika sätt att kommunicera kunskaper om naturen: muntligt, skriftligt 
och med hjälp av andra uttrycksformer.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 4–6
Kemin i naturen
- Materiens uppbyggnad och oförstörbarhet. Enkla atom- och molekyl-
modeller.
- Materiens egenskaper: aggregationsformer, löslighet och brännbar-
het.
- Vattnets egenskaper och vattenmolekylens kretslopp. Surt och bas-
iskt.
- Fotosyntes och förbränning som livets grundläggande kemiska reak-
tioner.
- Matens innehåll och dess betydelse för vår hälsa. Olika metoder för 
att förlänga matens hållbarhet förr och nu.
Kemin i vardagen och samhället
- Materiens kretslopp: råvara, produkt och avfall. Vägen från naturen 
till produkter
som människan formar för olika ändamål, via avfallshantering tillbaka 
till naturen.
- Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Hur de används och 
påverkar hälsa och miljö.



- Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energian-
vändning och deras påverkan på klimatet.
Kemin och världsbilden
- Upptäckter inom kemiområdet. Deras betydelse för människans livs-
villkor och syn på världen.
- Historiska beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins föränd-
ring från magi och mystik till modern vetenskap.
- Olika sätt att beskriva och förklara naturen, dels med naturvetenskap 
och dels med film, skönlitteratur och konst.
Kemins metoder och arbetssätt
- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvär-
dering.
- Olika typer av blandningar och några sätt att separera dem.
- Dokumentation av enkla undersökningar med till exempel tabeller, 
bilder eller enkla rapporter.
- Tolkning och granskning av information i till exempel faktatexter och 
tidningsartiklar med kopplingar till kemi.
- Kreativa sätt att kommunicera kunskaper i kemi.

I årskurserna 7–9
Kemin i naturen
- Materiens uppbyggnad och oförstörbarhet. Atomer, joner, molekyler, 
atomkärnor och elektroner. Hur kemiska föreningar i naturen är upp-
byggda av olika atomslag.
- Partikelmodell för fasers egenskaper och fasövergångar. Partiklarnas 
rörelser som förklaring till materiens spridning i naturen.
- Kemiska reaktioner. Hur atomer kombineras till nya föreningar och 
hur elektroner avges och tas upp.
- Kolatomens egenskaper och roll som byggsten i alla levande orga-
nismer. Kolatomens kretslopp.
- Vatten som lösnings- och transportmedel. Lösning och fällning, surt

 och basiskt.
- Kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosyn-
punkt.
- Fotosyntes och förbränning, samt energiomvandlingar i dessa reak-
tioner.
- Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning, 
och hur dessa påverkar hälsan.
Kemin i vardagen och samhället
- Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och 
globalt, samt vad detta innebär för en hållbar utveckling.
- Kemiska processer för framställning och återvinning av material, till 
exempel metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några van-
liga produkter.
- Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten, lokalt och glo-
balt.
- Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel skönhets-
produkter, färger, och bränslen. Hur de används och påverkar hälsa 
och miljö.
- Hur kunskaper i kemi kan vara till hjälp i valsituationer och vid pro-
blemlösning i vardagen.
- Hur kunskaper i kemi kan användas för att formulera, granska och 
värde-ra argument i aktuella samhällsfrågor.
Kemin och världsbilden
- Upptäckter inom kemiområdet. Hur de har påverkat kultur, världsbild 
och levnadsvillkor inom till exempel jordbruk, medicin och material-
utveckling. Nya upptäckter och framtida forskningsområden.
- De kemiska modellernas och teoriernas förtjänster, begränsningar, 
giltighet och föränderlighet.
- Gruppering av grundämnen ur ett historiskt perspektiv.
Kemins metoder och arbetssätt
- Systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.



- Separationsmetoder och analysmetoder.
- Samband mellan undersökningar och utveckling av begrepp, model-
ler och teorier.
- Dokumentation av undersökningar med till exempel tabeller, bilder 
och rapporter.
- Kreativa uttrycksformer för att kommunicera kunskaper i kemi. Hur 
de anpassas efter sammanhang, syfte och målgrupp.
- Källkritisk granskning av information och argument som eleven 
möter i olika typer av källor och samhällsdiskussioner med koppling 
till kemi.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Kemi (94 kB)

SW   54 Kemi o d. 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Kemi.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Kemi.pdf
http://wimnell.com/omr54.html
http://wimnell.com/omr54.html


55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d

I grundskolan ingår geologi etc i ämnena fysik, kemi och geografi

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Geografiska uppgifter                 
Sida Tabell nr/område  i årsboken
9  1 Geografiska uppgifter

10  2 Öar i Sverige

12 3 Kust och stränder i Sverige

14 4 Berg, sjöar och öar i Sverige, karta

15  5 Land och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 jan 2009, km2.

20  6 Kust och stränder, länsvis, km

20 7 Samtliga öar i hav och insjöar efter storleksklass, länsvis

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://wimnell.com/omr55.html
http://wimnell.com/omr55.html


56 Paleontologi, arkeologi o d

I grundskolan ingår dessa ämnen i någon mån i ämnena biologi och 
historia och kanske geografi.

SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 

http://wimnell.com/omr56.html
http://wimnell.com/omr56.html


57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. 
Utvecklingslära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi

Remissversion av ny  kursplan i biologi i grundskolan.
Syfte
    Biologin har sitt ursprung i människans nyfi kenhet och behov av att 
veta mer om sig själv och naturen. Kunskaper om naturen och 
människan har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden 
som hälsa, jordbruk och miljövård. Med kunskaper i biologi får 
människor redskap för att påverka sitt eget välbefi nnande, men också 
för att bidra till en hållbar utveckling genom att visa omsorg för djur, 
natur och andra människor.
    Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
en nyfi kenhet och lust att veta mer om sig själva och naturen. Syftet är 
att de ska kunna ställa frågor om naturen och människan utifrån 
personliga upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervis-
ningen ge eleverna förutsättningar att kunna söka svar på frågor med 
hjälp av såväl systematiska undersökningar som olika typer av källor. 
Undervisningen ska på så sätt bidra till att eleverna utvecklar ett 
kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och 
information från olika källor. Undervisningen ska också bidra till att 
eleverna utvecklar en förståelse för att påståenden kan prövas och 
värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
    Genom biologiundervisningen ska eleverna ges förutsättningar att
 hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör ekolo-

gisk hållbarhet och hälsa. Syftet är att eleverna ska kunna använda 
biologins förklaringsmodeller som redskap för att ta ställning i dessa 
situationer. Undervisningen ska på så sätt bidra till att eleverna känner 
sig trygga att använda kunskaper i biologi ute i naturen, i samhälls-
debattenoch vid kontakt med vården.
    Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar en 
förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier. Därigenom 
ska eleverna få en förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med 
erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare 
ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar en förmåga att 
delta i kommunikation som rör biologi, genom att framställa och ta till 
sig texter och andra slags uttryck. Undervisningen ska också ge 
eleverna förutsättningar att kunna skilja mellan naturvetenskap och 
andra sätt att beskriva världen. Genom undervisningen ska eleverna få 
inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som 
grund, samt perspektiv på dess utveckling och kulturella påverkan.
    Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla förmågan att
- använda kunskaper i biologi för att diskutera valmöjligheter och ta 
ställning i frågor som rör hälsa och ekologisk hållbarhet,
- granska information och kommunicera kunskaper om naturen och 
människan, samt skilja mellan naturvetenskap och andra sätt att 
beskriva världen,
- genomföra systematiska undersökningar i biologi, samt
- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara biologiska samband i människokroppen, i naturen och i 
samhället.

Centralt innehåll
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla
följande centrala innehåll



I årskurserna 1–3
Året runt i naturen
- Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. 
Observationer av månens faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utse-
ende vid olika tider på året.
- Årstidsväxlingar i naturen. Hur vi känner igen årstider, hur de på-
verkar oss samt hur vi anpassar oss till olika väderförhållanden.
- Överlevnadsstrategier och livscykler hos några växter och djur i 
förhållande till årstiderna.
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 
artbestämmas.
- Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i eko-
system.
Kropp och hälsa
- Vad människan behöver för att må bra: mat, sömn, hygien, motion 
och sociala relationer.
- Kroppsdelars namn och funktion.
- Våra sinnen. Syn, hörsel, känsel, smak och lukt och deras relation till 
ljus, ljud, temperatur, smaker och dofter.
Kraft och rörelse
- Tyngdkraft och friktion vid lek och rörelse, till exempel i gunga och 
rutschbana.
- Balans, tyngdpunkt och jämvikt i lek och rörelse, till exempel vid 
balansgång och på gungbräda.
Material och ämnen i vår omgivning
- Materials egenskaper och hur föremål kan sorteras med hjälp av våra 
sinnen. Hur de kan delas in efter egenskaperna hårdhet, färg, 
magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker.
- Hur människor har använt material och utvecklat nya material genom 
historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av, och 
hur de kan källsorteras.

- Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Kokning, avdunstning 
och kondensering av vatten samt smältning och stelning av till exem-
pel choklad och stearin.
- Luftens olika egenskaper och hur de kan observeras.
- Lösningar och blandningar i vardagen och hur man kan separera dem 
genom olika metoder, till exempel avdunstning och fi ltrering.
Berättelser om natur och naturvetenskap
- Skönlitteratur, myter, sagor och konst som handlar om naturen och 
människan.
- Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers 
förklaringar av naturen. Hur människor i alla tider och kulturer har 
haft en strävan efter att förstå och förklara naturens fenomen.
Metoder och arbetssätt
- Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
- Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
- Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar i skrift, bild 
och andra uttrycksformer.
- Olika sätt att kommunicera kunskaper om naturen: muntligt, skriftligt 
och med hjälp av andra uttrycksformer.
Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala
innehåll

I årskurserna 4–6
Natur och samhälle
- Människans beroende av och påverkan på naturen, samt vad detta 
innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemens tjänster, till exempel 
nedbrytning, pollinering, rening av vatten och luft.
- Djurs, växters och andra organismers liv och livsvillkor. Fotosyntes, 
förbränning och ekologiska samband. Vilken betydelse dessa har för 
jordbruk, jakt och fiske.
- Ekosystem i närmiljön. Vilka arter som lever där och vilka samband 



som finns mellan dem. Samband mellan organismer och den icke 
levande miljön.
Kropp och hälsa
- Kroppens organsystem. Organens utseende, placering, funktion och 
samverkan.
- Människans pubertet, sexualitet och fortplantning. Frågor om identi-
tet, relationer, kärlek och ansvar.
- Hälsan och hur den påverkas av sömn, kost, motion och beroende-
framkallande medel. Vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas 
och behandlas.
Biologin och världsbilden
- Upptäckter inom biologiområdet och vad de har haft för betydelse för 
människans levnadsvillkor och syn på naturen.
- Olika sätt att beskriva och förklara naturen: med naturvetenskap samt 
med film, skönlitteratur och konst.
- Evolutionens mekanismer, livets utveckling och organismers anpass-
ningar till olika livsmiljöer.
- Naturen som resurs för rekreation och upplevelser samt vilket ansvar 
vi har när vi nyttjar den.
Biologins metoder och arbetssätt
- Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvär-
dering.
- Hur man identifi erar, sorterar och grupperar djur och växter.
- Dokumentation av enkla undersökningar i biologi med till exempel 
tabeller, bilder och enkla rapporter.
- Tolkning och granskning av information i till exempel faktatexter och 
tidningsartiklar med kopplingar till biologi.
- Kreativa sätt att kommunicera kunskaper i biologi.

I årskurserna 7–9
Natur och samhälle
- Människans beroende av naturen. Ekosystemtjänster för att upprätt-

hålla naturliga system och tillgodose människans behov.
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att 
som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveck-
ling.
- Biologisk mångfald och olika förutsättningar som gynnar respektive 
hotar den. Diskussioner som förs kring detta i samhället.
- Ekosystems energifl öde och kretslopp av materia. Människans 
påverkan på dessa. Fotosyntes och förbränning.
- Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska 
frågeställningar. Samband mellan populationer som lever där och 
tillgängliga resurser. Jämförelser med regionala eller globala ekosy-
stem.
- Hur kunskaper i biologi kan användas för att formulera, granska och 
värdera argument i aktuella samhällsfrågor.
Kropp och hälsa
- Hälsa, sjukdomar och vård. Hälsans betydelse för en hållbar utveck-
ling.
- Ärftlighetens mekanismer och uttryck samt förhållandet mellan arv 
och miljö. Genteknikens möjligheter, risker och etiska konfl ikter.
- Fortplantning och sexualitet. Användning av preventiva metoder och 
motverkan av sexuellt överförbara sjukdomar på individnivå, på global 
nivå och ur ett historiskt perspektiv. Etiska frågor om relationer, ansvar 
och kärlek.
- Kroppens celler, organ och organsystem. Deras uppbyggnad, funk-
tion och samverkan. Hur kroppens funktioner studeras och vilken 
betydelse det har inom vården. Evolutionära jämförelser mellan 
människan och andra organismer.
Biologin och världsbilden
- Upptäckter inom biologiområdet. Deras betydelse för samhället, 
människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturveten-
skapen.



- Hur evolution, liv och livsvillkor studeras på olika organisations-
nivåer, från molekylnivå till global nivå. Evolutionsteorin som 
förklaringsmodell inom alla nivåer.
- Livets uppkomst och utveckling. Evolutionsteorins förklaringar till 
hur den biologiska mångfalden har utvecklats.
- De biologiska modellernas och teoriernas förtjänster, begränsningar, 
giltighet ochföränderlighet.
Biologins metoder och arbetssätt
- Fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
- Hur organismer identifi eras, sorteras och grupperas utifrån släktskap 
och utveckling.
- Samband mellan undersökningar och utveckling av begrepp, mo-
deller och teorier.
- Dokumentation av undersökningar med till exempel tabeller, bilder 
och rapporter.
- Kreativa uttrycksformer för att kommunicera kunskaper i biologi. 
Hur de anpassas efter sammanhang, syfte och målgrupp.
- Källkritisk granskning av information och argument som eleven 
möter i olika typer av källor och samhällsdiskussioner med koppling 
till biologi.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Biologi (95 kB)

                                                                      

SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet. 
SW   58 Botanik. 
SW   59 Zoologi.

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Biologi.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Biologi.pdf
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


6 Teknologiska / Ekonomiska 
verksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:

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. 

http://wimnell.com/omr6.html
http://wimnell.com/omr6.html
http://wimnell.com/omr60.html
http://wimnell.com/omr60.html
http://wimnell.com/omr61.html
http://wimnell.com/omr61.html
http://wimnell.com/omr62.html
http://wimnell.com/omr62.html
http://wimnell.com/omr63.html
http://wimnell.com/omr63.html
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://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


60 Allmänt om teknologiska och 
ekonomiska verksamheter



61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, 
räddning o d. Veterinärverksamheter.

611   Människans anatomi. 
612   Fysiologi.
613   Medicinska råd om enskild hygien.
614   Offentliga hygienverksamheter,räddning,   
  sjukvårdsorganisation od
615   Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk 
  terapi o d.
615 A  Farmakologi, läkemedelsforkning. 
615 B  Allmänna sjukvårdverksamheter. 
615 C  Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård, 
  utom läkare. 
615 D  Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska      
                   vårdavd., barnavd., långvård o d 
615 E  Vård-personal för psykiatrisk vård och vård av    
                   utvecklingsstörda, utom läkare. 
615 F  Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik, fysiklisk 
  terapi od  
615 G  Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618  Läkarverksamheter od av läkare, operationsassistenter o d
616   Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda 
  medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar, 
  infektionssjukdomar o d.
616 A  Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d 
616 B  Läkare för särskilda medicinska sjukdomar. (6161 / 6167) . 
6161  Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.). 
6162  Andningsorganens sjukdomar. 

6163  Matsmältningsorganen sjukdomar. 
6164  Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar, 
  lymfatiska system o d. 
6165  Hudsjukdomar. Dermatologi. 
6166  Urogenitala systemets sjukdomar, urologi. 
6167  Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala  
  sjukdomar. 
6168  Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi. 
  Psykiatri. 
6169  Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma  
  sjukdomar.
617   Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och   
  öron-näsa-hals. Narkosläkare och operationsassistenter o d 
6171/6175 Kirurgiläkare. 
6176  Tandläkare. 
6177/6178 Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik.  
  Otorinolaryngologi. 
6179  Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618   Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård 
  av nyfödda o d

619   Veterinärverksamheter o d



Förslag till nytt gymnasieprogram.

Vård- och omsorgsprogrammet   

Vård- och omsorgsarbete inom:
Hälso- och sjukvård:
sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård.
Socialtjänst:
särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet,
hemvård/hemtjänst, personlig assistans.
Högskolestudier till yrken inom dessa
verksamhetsområden.

Skolverkets förslag till examensmål för vård- och omsorgspro-
grammet
    Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet 
ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för 
högskolestudier inom främst dessa områden.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 
vård, omvårdnad och omsorg och ge kunskaper om hälsa, ohälsa och 
funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att 
bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att 
utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar 
människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbe-
finnande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om 
människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kultu-
rella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktions-
nedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika 
ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och 

vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar 
en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för 
hälsan.
    Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bemöta människor 
på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens 
integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. 
Eleverna ska också utveckla förståelse för människors olika behov och 
förutsättningar. Dessutom ska eleverna utveckla en förmåga att disku-
tera och ta ställning i etiska frågor som rör yrkesutövningen och att 
följa den etik som råder inom yrkesområdet. Stora delar av yrkes-
området regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska 
därför ge eleverna kunskaper om dessa bestämmelser.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: hälsa; kurs: folkhälsa, 100 poäng.
Ämne: medicin; kurs: medicin 1, 150 poäng.
Ämne: människan; kurs: etik och människans livsvillkor, 100 poäng.
Ämne: psykiatri; kurs: psykiatri 1, 100 poäng.
Ämne: psykologi; kurs: psykologi 1, 50 poäng.
Ämne: samhällskunskap; kurs: samhällskunskap 1c, 50 poäng.
Ämne: specialpedagogik; kurs specialpedagogik 1, 100 poäng.
Ämne: svenska/svenska som andraspråk; kurs: svenska/svenska som 
andraspråk 2, 100 poäng.
Ämne: vård och omsorg; kurser: vård och omsorgsarbete 1, 200 
poäng; vård och omsorgsarbete 2, 150 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Skolverkets utgångspunkt med de programgemensamma ämnena 
har varit att alla elever måste ha bred, stabil grund som ger de kärn-
kompetenser som är gemensamma och grundläggande för ett arbete 
inom hela verksamhetsfältet. Därför föreslår Skolverket 1100 poäng



programgemensamma karaktärsämnen. 
    Psykiatri föreslås bli ett programgemensamt ämne, som tillsam-
mans med psykologi ska ge en stabilare grund jämfört med dagens 
omvårdnadsprogram. Det är ett viktigt område som behöver betonas 
mer i utbildningen mot bakgrund av de ökande behov som finns av en 
god vård och omsorg inom psykiatrin.
    Funktionsnedsättning är ett kunskapsområde som behöver tydlig-
göras inom programmet. Det behandlas i kursen specialpedagogik 1. 
Området ingick i ett tidigare skede i kursen vård- och omsorgsarbete 2, 
som då var 200 poäng men som efter strukturförändringen har 
minskats till 150 poäng. Specialpedagogik 1 har tagits fram i 
samverkan med barn- och fritidsprogrammet där funktionsnedsättning 
också utgör ett viktigt kunskapsinnehåll.
    Centralt på programmet är god kommunikativ förmåga och ett gott 
bemötande. Eleverna får utveckla det på olika sätt i utbildningen men 
ämnet svenska/svenska som  andraspråk har här en central uppgift. Ett 
rikt och nyanserat språk är ett redskap för reflektion och lärande. I 
svenskämnet ska eleverna också komma i kontakt med litteratur som 
förutom språkutveckling också förmedlar kunskaper och erfarenheter 
av människors liv, kulturer, historia och levnadssätt. Därmed har litte-
raturen en viktig funktion som förmedlare av erfarenheter som elever-
na ännu inte har hunnit skaffa sig men som de behöver utveckla inför 
mångkulturella möten och situationer i sin kommande yrkesverk-
samhet. Kursen svenska/svenska som andraspråk 2 är därför en 
programgemensam kurs. Liknande överväganden ligger bakom för-
slaget på ytterligare 50 poäng samhällskunskap. Ett vidgat samhälls-
perspektiv och kunnande är viktigt för elevernas yrkesutövning och 
förståelse av de sammanhang de verkar i.
    I Skolverkets kontakter med branscher och andra avnämare har det 
funnits en samsyn kring såväl omfattningen av som de föreslagna 
ämnesområdena. Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser t.ex. 

att strukturella förändringar och forskning medför att vård och omsorg 
kontinuerligt genomgår förändringar som påverkar yrkesutövningen. 
Därför krävs det av utbildningen på gymnasienivå att den ger en 
gemensam, grundläggande vård- och omsorgskompetens. Även 
Svenska Kommunalarbetareförbundet betonar en bred ingång i utbild-
ningen.
    Ett förslag från remissinstanserna är att en separat kurs om digitala 
hjälpmedel och teknisk utrustning på 100 poäng bör finnas bland de 
programgemensamma ämnena som därmed skulle bli totalt 1200 
poäng i stället för 1100 poäng. Programfördjupningen skulle samtidigt 
minska från 500 till 400 poäng. Skolverkets uppfattning är att det blir 
ett mer effektivt lärande om man i stället för en särskild grundkurs 
integrerar digitala hjälpmedel och teknisk utrustning i olika ämnen där 
det kommer in i ett mer naturligt sammanhang.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap
Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf
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Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Hälso- och sjukvård       

Sida Tabell nr/område  i årsboken
445  462 Ohälsa och sjukdom

447  463 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 9 som 
 brukar/brukat alkohol

448  464 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 2 i 
 gymnasieskolan som brukar/brukat alkohol

449  465 Andelen dagligrökare efter kön och ålder, procent

450  466 Andelen överviktiga i åldern 16–84 år efter kön och ålder, 
 procent

451  467 Hälsotillstånd och sjuklighet efter kön och ålder 2008, 
 procent

451  468 Dåligt allmänt hälsotillstånd bland män och kvinnor i 
 olika åldrar, procent

452  469 Andel som lider av värk bland män och kvinnor i olika 
 åldrar

453  470 Överviktiga samt därav feta bland män och kvinnor i olika 
 åldrar, procent

454  471 Hälso- och sjukvårdens verksamhet

454  472 Hälso- och sjukvårdspersonal inom landsting och 
 primärkommuner den 1 november

455  473 Genomsnittligt disponibla vårdplatser efter huvudman och 
 huvudgrupp 2008

456  474 De i Sverige vanligaste anmälningspliktiga
 infektionssjukdomarna, antal rapporterade fall

457  475 Apoteket AB:s försäljning (samtliga varor på recept) 
 angivet i AUP (Apotekets UtförsäljningsPris)

457  476 Apoteket AB:s läkemedelsförsäljning angivet i AUP 
 (Apotekets UtförsäljningsPris), miljoner kronor, exkl. moms

458  477 Verkställda aborter

459  478 Självmord

460  479 Döda efter dödsorsak och ålder, män

463  480 Döda efter dödsorsak och ålder, kvinnor

466  481Döda på grund av olyckshändelse

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. 
se område 7951

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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MSB Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.
MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att han-
tera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser 
och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris 
inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det 
inträffade. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhälls-
aktörer och omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora kata-
strofer. Här kan du läsa mer om oss som myndighet.

Organisation och uppdrag
MSB:s uppdrag är att arbeta för ett stärkt samhällsskydd och en god 
beredskap där alla tar ansvar. Vi arbetar i hela hot- och riskskalan och 
har uppgifter före, under och efter olyckor och kriser.
Läs mer om Organisation och uppdrag

MSB på Internet
MSB.se är MSB:s ofiiciella webbplats, men vi är naturligtvis aktiva på 
fler arenor på Internet. Vi driver en rad andra webbplatser i egen regi 
och i samverkan med andra och vi möter vår omvärld i olika sociala 
medier.
Läs mer om MSB på Internet

Forskning
I MSB:s arbete för ett säkrare samhälle spelar kunskapsutveckling en 
strategiskt viktig roll. Då forskning är kunskapsutvecklingens 
viktigaste medel har MSB i uppdrag att inrikta, beställa och 
kvalitetssäkra forskning.
Läs mer om Forskning

Hemsida http://www.msb.se/sv/Berätta vem du är så kan vi ge 
Anpassa 
Press 
Kalender
In English
Start
Om MSB
Förebyggande
Utbildning & övning
Insats & beredskap
Kunskapsbank
Produkter & tjänster 
Forskning
Nyheter och press
Internationellt
Arbetet i EU
Jobba hos oss
Upphandling
Organisation och uppdrag
Så arbetar vi
Kontakta MSB
Mer om webbplatsen
E-post: registrator@msb.se

Berätta vem du är så kan vi ge dig nyttiga genvägar!
Kommuner & landsting
Myndigheter & länsstyrelser
Företag
Räddningstjänst
Insatspersonal 
PrivatpersonerB
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Svenska Dagbladets Brännpunkt, 31/1-10:

“Vård efter behov och inte efter plånbok.”
    “Valåret 2010 är i full gång. Det finns två tydliga regeringsalternativ 
med vana av regeringsarbete, resultat som kan jämföras och två helt 
olika Sverige som mål. Därför blir valet ett avgörande vägval, ett 
ödesval.
    Allra tydligast ser vi skiljelinjerna på sjukvårdens område. Och idag 
har vi det svart på vitt: Moderaterna saknar stöd för sin sjukvårds-
politik. Novus Opinion har på vårt uppdrag gjort en undersökning om 
hur svenskarna vill att sjukvården ska vara. 66 procent av de till-
frågade anser att det är fel att man kan teckna en privat sjukförsäkring 
och genom den gå förbi köerna till de sjukhus som är offentligt 
finansierade. Bara 21 procent tycker att det är rätt.
    Ändå händer just detta i Sverige. Det är nu möjligt för landstingen 
att låta privatbetalande patienter ta gräddfilen in på akutsjukhusen. 
Personer som har en privat försäkring får tillåtelse att köpa sig 
företräde före den som har större medicinska behov. Man har gjort det 
möjligt med två väntrum på sjukhusen: ett för de som betalar privat 
och ett för alla andra.
    I maj 2009 öppnade en privatklinik inne i Södersjukhuset i 
Stockholm. Där gäller: betala 150000 kronor för din behandling – 
annars är du inte välkommen. Regeringen har dessutom ändrat lagen 
så att samtliga sjukhus, även universitetssjukhusen, nu kan säljas till 
privata vinstdrivande företag.
    I undersökningen frågas också efter vilken valfrihet som är viktigast 
om det uppstår konflikt mellan dem – patienternas rätt att välja 
sjukvård där det passar dem, eller företagens rätt att etablera sig var de 
vill, till exempel där det är mest lönsamt. 92 procent av de tillfrågade 

uppger att patientens valfrihet är viktigast. Endast 2 procent uppger det 
omvända.
   Ändå tvingar regeringen sedan årsskiftet alla landsting i Sverige att 
införa så kallad fri etablering för vårdföretag i primärvården. Vårdval 
Stockholm används som modell för hela landet. Skattepengar riskerar 
att hamnar där det är mest lönsamt för företagen att etablera sig, och 
inte där behoven är störst. Där befolkningen är friskare, men rikare, 
och därför oftare vänder sig till vården för lättare behandling.
    Istället för att på allvar ta itu med vårdköerna har regeringen öppnat 
för att statistiken friseras. En kö har gjorts om till två, och ett stort 
antal patienter kallas nu frivilligt väntande och står i en kö där vård-
garantin inte gäller. I Stockholms läns landsting finns 60 procent av de 
väntande i en sådan kö. Istället för att ta itu med problemen med äldres 
läkemedelsanvändning väljer regeringen att privatisera apoteken.
    Det krävs nu betydligt skarpare åtgärder för att säkra att kvalitet och 
behov ska styra sjukvården. Medborgarna ska ha rätt att välja bland en 
mångfald av vårdgivare, men vårdföretagen ska inte kunna välja bort 
patienter. Vi vill genomföra ett brett reformprogram för att moderni-
sera, utveckla och förstärka sjukvården. Vi vill införa en nationell 
kvalitetscertifiering för alla offentligt finansierade vårdgivare, med lika 
höga kvalitetskrav på alla vårdenheter och all omsorg. Vi vill genom-
föra en kvalitetssatsning för vården och omsorgen om de svårast sjuka 
äldre och se till att koordinera it-system, journaler och kvalitets-
register.
    En rödgrön regering vill ha en gemensamt finansierad sjukvård av 
hög kvalitet som ges till alla på lika villkor efter behov – patientens 
behov, inte vårdbolagens. Och som betalas gemensamt, efter bärkraft. 
Den moderata sjukvårdspolitiken leder till en marknadsstyrd sjukvård. 
Det är ett systemskifte vi ser. Det växer fram i skuggan av haveriet för 
regeringens jobbpolitik, med växande klyftor och utanförskap och allt 
högre arbetslöshet.

http://www.socialdemokraterna.se/Valet-2010/
http://www.socialdemokraterna.se/Valet-2010/


    Det går att utveckla en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård 
med hög kvalitet för alla. Det handlar om ett politisk vägval. Rege-
ringen väljer att fortsätta låna till skattesänkningar, men talar tyst om 
hur det ska betalas. Hittills har pensionärerna, de sjuka och de arbets-
lösa fått betala priset för regeringspolitiken.
    I den undersökning Novus Opinion gjort visar det sig att en 
majoritet, 56 procent, tror att ytterligare inkomstskattesänkningar 
innebär att patienterna själva måste betala mer av sin vård genom 
avgifter. Bara 24 procent vågar svara nej på frågan.
    Sverige behöver en rödgrön regering med andra ideal, en annan 
politik och ett bättre Sverige i sikte. Därför blir valet den 19 september 
ett ödesval.

Mona Sahlin, partiordförande för Socialdemokraterna
Ylva Johansson, talesperson i välfärdsfrågor för Socialdemokraterna“

”Här är vårt alternativ till Filippa 
Reinfeldts Vårdval.”
DN 2010-02-11

“Rödgröna oppositionen i  Stockholms läns landsting enig inför 
valet: Vi vill ersätta Vårdval Stockholm med en ny vårdmodell 
som är rättvis och tar hänsyn till behoven. Filippa Reinfeldts 
stelbenta reform Vårdval Stockholm bidrar till att öka 
hälsoklyftorna i vår region. En oberoende utvärdering har 
konstaterat att den på sikt hotar den medicinska säkerheten. 
Därför presenterar vi rödgröna i dag Hälsoval Stockholm, ett 
alternativ med ett nytt ersättningssystem där vårdcentralerna får 
pengar efter sina behov. De patienter som har störst anledning att 
söka vård ska få mer resurser än de som är relativt friska. Vårt 
alternativ innebär fler specialister i  närsjukvården. Vi vill också 
avskaffa den fria etableringen och öppna nya akuter vid ett antal 
närsjukhus, skriver företrädare för S, V och MP. “

    “Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Stock-
holms län presenterar i dag Hälsoval Stockholm – ett jämlikt och 
hälsofrämjande alternativ till Vårdval Stockholm. Vi vill skapa en 
verklig valfrihet för patienterna. Grunden i vårt Hälsoval är ett nytt 
ersättningssystem där pengarna följer patientens val, men till mindre 
del styrs av antal besök och till större del av vårdtyngd och 
socioekonomi. Kvalitet ska stå i fokus och det hälsofrämjande arbetet 
ska ges stort utrymme. Kompetens och utvecklingskraft hos alla 
vårdens yrken ska tas bättre tillvara än i dag. Det gäller inte minst 
kvinnodominerade vårdyrken som distriktssköterskor och under-
sköterskor.
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    Till vår hjälp använder vi oss av två vetenskapligt utformade och väl 
beprövade system. Adjusted Clinical Groups, ACG, ligger till grund 
för betalning för patienter efter vårdtyngd. Genom att ”poängsätta” 
varje patient utifrån diagnoser, ålder och kön kan vårdcentralen få en 
ersättning som motsvarar varje patients vårdtyngd. Detta görs 
automatiserat via patientjournalerna och kan sjösättas på några 
månader. Med ACG får en mottagning med patienter med svåra 
diagnoser mer i fast ersättning än en mottagning med patienter som är 
relativt friska. I dag får de båda samma ersättning. En del av 
vårdbehovet avgörs av socioekonomiska faktorer. Även för detta finns 
en vetenskapligt utformad och väl beprövad metod för att fördela 
resurser. Care Need Index, CNI, räknar ut ett socioekonomiskt index 
för de listade patienterna på mottagningen beräknat på en rad olika 
faktorer till exempel andelen ensamboende äldre och födda utanför 
OECD-länderna.
   Både ACG och CNI ingår som komponenter i Hälsoval Skåne, som 
de politiska partierna lyckats ena sig kring över blockgränserna. Vi 
rödgröna vill också att ersättningen för kvalitet ska öka. Det ska löna 
sig för mottagningar att nå bra hälsoresultat, god tillgänglighet och 
minska antibiotikaförskrivningen.
Vår modell ger vård efter behov på ett rättvist, jämställt, hälsofrämjan-
de och jämlikt sätt över hela länet:

1). Hälsoval Stockholm fördelar den ekonomiska ersättningen med 
hänsyn tagen till vårdtyngd och socioekonomi, genom ACG och CNI. 
De som har störst behov av vård ska få mer resurser än de som är 
relativt friska.

2). Mottagningarna ges tid och resurser för förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Genom att göra en betydligt större del av 
ersättningen baserad på antal listade patienter, vårdtyngd och socio

ekonomi, får verksamheterna råd att arbeta hälsopedagogiskt med till 
exempel rökavvänjning, viktminskning och uppsökande verksamhet. 
På sikt leder det till färre sjuka och bättre folkhälsa.

3). Hela vårdteamet ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och 
kunna ge ett starkare stöd vid psykisk ohälsa och livskriser. 
Distriktsköterskans roll stärks och hon åläggs ett särskilt folkhälso
ansvar. Hälsofrämjande insatser riktas särskilt till områden med stora 
hälsobehov. Fler hälsokommunikatörer sätts in.

4). Vi inför verklig valfrihet och patientmakt genom ett brett vårdutbud 
med olika inriktning och kompetenser. Hälsoval Stockholm innebär en 
tillit till vårdpersonalen att själva organisera sitt arbete och bedöma 
vilken vårdkompetens som ska möta den enskilda patienten. Patientens 
val kan påverka vårdteamets sammansättning. Hälsoval Stockholm 
ersätter till exempel besök hos kiropraktor, naprapat, och 
psykoterapeut. Kvalitet ska premieras före korta besök.

5). Fördelarna med att genom auktorisation undvika konkurrens-
upphandlingar tas tillvara, men kvalitetskraven på vårdgivarna skärps. 
Landstingets egen närsjukvård ges rätt att starta nyetableringar. 
Vårdenheter i landstingets egen regi ges också möjlighet att övergå i 
intraprenader.

6). Vården ska finnas där behoven finns. Fri etablering i den form den 
har i dag avskaffas.

7). Hälsoval Stockholm innebär ett bredare utbud i närsjukvården där 
fler specialister görs tillgängliga. För att öka möjligheterna till snabb 
vård utan tidsbokning öppnas också nya akuter vid ett antal 
närsjukhus, där bland annat barnläkarkompetens ska finnas.



Vårdval Stockholm infördes i all hast utan några ordentliga 
konsekvensanalyser eller försök till enighet över blockgränserna.
    Under de dryga två år vi levt med Vårdval Stockholm har 
omfattande kritik från tunga aktörer riktats mot det ansvariga 
landstingsrådet Filippa Reinfeldts stelbenta reform. I en oberoende 
utvärdering av Ernst & Young, konstaterade experterna att den 
medicinska säkerheten på sikt hotas av Vårdval Stockholm. I en enkät 
som Läkarförbundet har genomfört tycker åtta av tio läkare i 
Stockholm att de har fått svårare att prioritera patienter med stora och 
kroniska vårdbehov. Nio av tio anser att många korta besök premieras 
för mycket. En stor majoritet av Vårdförbundets medlemmar uppger i 
en enkät att vårdvalet inte gav förutsättningar att uppnå målet om vård 
på lika villkor och inte heller för det förebyggande arbetet. 
Pensionärernas Riksorganisation menar att ersättningen bör viktas 
efter vårdtyngd. Lagen om vårdval införs nu i hela landet i olika 
former, men ingenstans väljer man att följa Stockholms modell.
    Vårdval Stockholm innebär att alla läkarbesök ger lika mycket 
pengar – oavsett om det är en enkel snuva eller en patient med flera 
komplicerade diagnoser. Ingen extra kompensation ges till mottag-
ningar utifrån socioekonomiska faktorer, trots att vi vet att detta spelar 
stor roll för hälsan. Det är inte lönsamt i dag för vårdgivare att 
etablera sig i områden med komplicerade vårdbehov. Vårdval 
Stockholm bidrar därmed till att öka hälsoklyftorna.
    Endast en liten del av vårdcentralernas ersättning ges i dag utifrån 
hur många patienter som vårdcentralen ansvarar för. Därmed har 
Vårdval Stockholm flyttat fokus från att behandla hela patienter till att 
behandla varje diagnos för sig. Den fasta ersättningen är så låg att 
nödvändiga specialiserade verksamheter som äldrevårdcentraler och 
familjecentraler tvingats slå igen. Vi har fått en likriktning inom 
vården där valfrihet reduceras till geografi, inte vårdinnehåll.

Vi rödgröna vill stärka folkhälsan och den enskilda människans rätt 
att välja den bästa vården. Därför vill vi ha ett Hälsoval med större 
mångfald, ökad valfrihet och en rättvis fördelning. Hälsoval 
Stockholm ska utjämna hälsoklyftorna i vår region.

Ingela Nylund Watz, gruppledare och oppositionslandstingsråd 
för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting
Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna i 
Stockholms läns landsting
Birgitta Sevefjord, gruppledare och oppositionslandstingsråd för 
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting
Håkan Jörnehed, vice gruppledare för Vänsterpartiet i 
Stockholms läns landsting
Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd för Miljöpartiet i 
Stockholms läns landsting
Lena-Maj Anding, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns 
landsting “

“ACG OCH CNI
ACG (Adjusted Clinical Groups) används för att beskriva förväntat 
resursbehov utifrån sjukligheten hos de listade patienterna. Varje 
patients behov utgår från journalförda diagnoser, ålder och kön. 
CNI (Care Need Index) beskriver den förväntade risken för att 
utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska faktorer, till exempel 
antal ensamstående föräldrar och arbetslöshet. I Hälsoval Stockholm 
innebär det att man varje månad, med hjälp av SCB, tar fram risken för 
ohälsa för genomsnittspatienten på vårdcentralen.”



“De flesta är nöjda med sin vårdcentral.”
DN 2010-02-18

    “Bra betyg i bemötande, sämre när det gäller möjligheten att 
boka tid och få information om biverkningar. Det var det över-
gripande resultatet av den patientenkät om landets vårdcentraler 
som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade på tors-
dagen.”

    “I somras skickades enkäten ut till 165.000 patienter i 19 landsting. 
Alla landsting utom Stockholm och Norrbotten omfattas av enkäten. 
Nära 60 procent av de svarande i den nationella patientenkäten är 
kvinnor och de är något mindre positiva till sin vårdcentral än männen.
Nära 100.000 av de tillfrågade svarade och en hög andel, 81 procent, 
anser att de blivit bemötta på ett bra och hänsynsfullt sätt.
    – Jag tycker att det överlag blev bra betyg. Framför allt så kan vi 
notera att bemötandet fått höga värden. Inte minst läkarens möte med 
patienten har fungerat bra, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges 
kommuner och landsting, SKL.

Förtroendet för vårdcentralernas personal och nyttan med besöket 
fick också höga betyg av de svarande. Med undantag för landstingen i 
Halland och Kalmar, där patienterna i större utsträckning än i andra 
landsting hade möjlighet att påverka tidpunkten för sina läkarbesök, 
fick just tillgängligheten inom vården lägst betyg.
    – Man upplever sig inte tillräckligt delaktig när det gäller när 
besöket kan ske och många tycker det är svårt att boka tid på nätet, 
säger Håkan Sörman.

     Många upplevde också att vårdcentralerna är dåliga på att 
informera om orsakerna till att besök vissa gånger inte börjat på utsatt 
tid utan försenats.

När det gäller informationen från läkarna och diagnos och behand-
ling var merparten av de tillfrågade nöjda. Informationen kring ut-
skrivna mediciner och nyttan med dem fick också höga betyg. Där-
emot ansåg många att läkarna är mindre bra på att informera om 
eventuella biverkningar.
    – Det här är ett område där det finns mycket kvar att göra, säger 
Håkan Sörman.
    Under våren kommer ytterligare en patientenkät att genomföras av 
SKL. Den kommer att omfatta den specialiserade vården, både öppen 
och sluten somatisk och psykiatrisk vård. Resultaten av enkäten pre-
senteras efter sommaren.
    Till hösten kommer man även att göra om enkäten om vårdcen-
tralerna. Enligt Håkan Sörman kommer detta att vara viktigt inför det 
kommande vårdvalet.

Caroline Thorén
caroline.thoren@dn.se “
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”Effektivare missbruksvård sparar pengar 
och räddar liv.”
DN 2010-03-05

    “Regeringens utredare: Den svenska missbruks- och beroende-
vården måste reformeras och bli mer tillgänglig och individan-
passad. De nu 30 år gamla lagarna och ansvarsförhållandena 
räcker inte längre till för att möta den stora och delvis annorlunda 
grupp personer som i  dag har en missbruksproblematik. I novem-
ber lämnar jag mina slutliga förslag till regeringen, inklusive för-
slag till lagstiftning. Redan nu vill jag lyfta fram några föränd-
ringar som jag överväger. För att få en mer tillgänglig och sam-
ordnad missbruksvård måste till exempel det delade ansvaret 
mellan hälso- och sjukvården (landstingen)  och socialtjänsten 
(kommunerna) förändras. Det krävs ett tvärprofessionellt arbete 
för att effektivt möta missbruk som ett medicinskt och socialt 
problem, skriver Gerhard Larsson. “

    “En halv miljon svenskar har missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, läkemedel eller dopningsmedel. Min bedömning, som av 
regeringen tillsatt utredare av den svenska missbruks- och beroende-
vården, är att de nu 30 år gamla lagarna och ansvarsförhållandena ej 
räcker till för att möta denna stora, delvis annorlunda och växande 
grupp personer med missbruksproblematik.

Kartläggningar jag låtit göra och som är klara i dagarna visar:
• Att det finns ett stort mörkertal när det gäller antalet personer med 
riskbruk av alkohol och läkemedel.
• Att alltför många vård- och stödinsatser kommer för sent för att 
effektivt hjälpa personen med missbruk eller beroende.

• Att mellan 30 och 50 procent av dem som söker hjälp för missbruk 
eller beroende också har psykisk sjukdom (samsjukliga). Dagens vård- 
och stödorganisation är inte rustad för att möta detta.
• Att dagens uppdelade ansvar mellan socialtjänsten i 290 kommuner 
och sjukvården i 21 landsting gör det svårt att åstadkomma den 
samtidighet i de sociala och medicinska insatser som ofta krävs för en 
framgångsrik behandling.

Dessa brister utesluter inte att det finns flera positiva inslag. Vid 
mina besök runt om i  landet har jag till exempel slagits av perso-
nalens engagemang och huvudmännens ambitioner att utveckla 
vården. Men bristernas konsekvenser överskuggar.
    Sena eller uteblivna insatser drabbar framförallt den enskilde i 
form av allt sämre hälsa och social situation. Även barn och andra 
närstående är stora förlorare om missbruksvården fallerar. Miss-
brukets yttersta konsekvens är döden. Förra året dog 2 700 perso-
ner av alkohol- och narkotikarelaterade orsaker.

    Kriminalitet är en annan konsekvens. 8 av 10 våldsbrott begås under 
påverkan av droger. Drygt 60 procent av fängelseinternerna har 
drogproblem. De samhällsekonomiska konsekvenserna av detta liksom 
av sjukskrivningar och produktionsbortfall är mångdubbelt större än 
kommunernas och landstingens vård och behandlingskostnader om 
17–18 miljarder. Jag bedömer att dessa är 50–100 miljarder per år.
    Att dagens vårdorganisationer inte är rustade för att hjälpa personer 
med samsjuklighet får en särskilt allvarlig konsekvens i tvångsvården. 
Tvångsvård av vuxna missbrukare sker med stöd av LVM (Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall). 40–60 procent av de drygt 1 000 per-
soner som på årsbasis vårdats enligt LVM har tidigare vårdats inom 
psykiatrin. Dock är de sällan psykiatriskt utredda. Samtidigt har drygt 
60 procent av dem som en given dag vårdas i den psykiatriska 



tvångsvården enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) någon 
gång diagnostiserats för missbruk. Drygt 300 har ett pågående miss-
bruk. Den psykiatriska tvångsvården är sällan rustad för behandla 
missbruket.

Trots att tvångsvården är den dyraste och mest krävande vårdin-
satsen blir min bedömning att varken LVM- eller LPT-vården i 
dag kan möta behoven hos personer med både missbruk och 
psykisk sjukdom. Följden blir lätt fortsatt karriär i missbruk och 
nya, kostsamma vårdinsatser.
    Slutsatsen blir att den svenska missbruks- och beroendevården 
måste reformeras för att kunna erbjuda tidigare och mer effektiva 
vårdinsatser. Mitt mål är mer individanpassade, tillgängliga och 
kunskapsbaserade insatser.

   Detta kräver utveckling inom flera områden. I november ska jag 
lämna mina slutliga förslag till regeringen, inklusive förslag till ny 
lagstiftning. Jag vill dock redan nu lyfta fram några förändringar jag 
överväger.
    I dag saknar centrala personalgrupper specifik utbildning om miss-
bruk och beroende och effekterna av vård- och stödinsatserna följs inte 
upp systematiskt. För att möta detta behöver beroendekunskap stärkas 
i specialisters grundutbildningar. En nationell utbildning för alkohol- 
och drogbehandlare behöver skapas och troligen, som i flera EU-
länder, en särskild läkarspecialitet i beroendemedicin inrättas. Det bör 
också skapas ett nationellt kvalitetsregister för vård- och stödinsatser.

Jag prövar möjligheten att införa en certifiering av behandlings-
hem och öppenvård som en förutsättning för att erbjuda vård och 
behandling av personer med missbruk/beroende. Uppgifterna om 

certifiering samlas i en nationell databas för underlätta individens 
vårdval.
    En väg att upptäcka och begränsa det dolda missbruket är genom 
primärvården och företagshälsovården. I linje med det så kallade 
riskbruksprojektet vill jag att frågor om dryckesvanor med mera 
rutinmässigt tas upp i samband med sjukvårdsbesök.
    Ytterligare en viktig fråga är att bredda utbudet av läkemedels-
behandling så att tillgången inte avgörs av var i landet man råkar bo 
eller vistas.

När det gäller tvångsvård är min slutsats att tvång ska kunna använ-
das i undantagssituationer för att rädda liv och häva ett akut missbruk 
och skapa förutsättningar för frivillig behandling. Men jag vill stärka 
rättssäkerheten och säkerställa att tvångsvården ingår i en samman-
hållen vårdkedja och att den rustas för att hjälpa personer med sam-
sjuklighet.
    Avgörande för en mer tillgänglig missbruksvård och för samordnade 
insatser i rätt tid till personer med missbruk eller beroende är att 
förändra det delade ansvaret mellan hälso- och sjukvården 
(landstingen) och socialtjänsten (kommunerna).

Jag ser tre möjliga lösningar:
    Det första alternativet är att bygga vidare på dagens delade ansvar, 
men att tydligare reglera kommunernas och landstingens respektive 
uppgifter. För detta talar normaliseringsprincipen och att tidigare 
utvecklingsarbete tas tillvara. Men vissa ansvarsproblem kommer lik-
väl att kvarstå, till exempel två pengapåsar som lätt leder till olika pri-
oriteringar, ett otydligt delat ansvar för behandling samt ett parallellt 
ansvar för utredning och bedömning för dem som behöver insatser 
från båda huvudmännen.



    För att lösa dessa problem måste ansvaret samlas hos en huvudman. 
Det är också det vanliga i andra länder. Detta kräver skatteväxling.
Det andra alternativet blir, att samla ansvaret hos kommunen som 
huvudman för socialtjänsten på ett motsvarande sätt som nyligen skett 
i Danmark.
    Det tredje alternativet är att samla ansvaret hos landstinget som 
huvudman för hälso- och sjukvården. Det är det vanliga i andra länder. 
För detta talar, utöver ett tydligare ansvar och en finansiär, att ansvaret 
för behandling samt utredning och bedömning samlas och att personer 
med samsjuklighet lättare kan få integrerad vård. Landstingen har 
också en större ekonomisk bas.

I alla tre modellerna är ansvaret för boende och sysselsättning 
kvar hos kommunen. Om ansvaret samlas hos kommunen måste 
den medicinska kompetensen byggas ut och om det samlas hos 
landstinget måste den psykosociala kompetensen byggas ut. 
Därigenom skapas förutsättningar för det tvärprofessionella 
arbete som krävs för att kunna erbjuda integrerade medicinska 
och psykosociala vård- och stödinsatser för att effektivt möta 
missbruk som ett medicinskt och socialt problem.

Gerhard Larsson
regeringens utredare “

“LPT OCH LVM
Lagen om psykiatrisk tvångsvård, ofta förkortad LPT-lagen, 
innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i 
Sverige. En huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot 
sin vilja eller behandlas utan samtycke. I vissa fall kan dock undantag 
göras från detta. Tvångsåtgärder inom vården regleras bland annat av 
LPT. 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, möjliggör sluten 
tvångsvård av vuxna missbrukare.
GERHARD LARSSON
Gerhard Larsson var tidigare landshövding i Härnösand i Väster-
norrlands län, dit han kom år 2000. Dessförinnan var han under tjugo 
år chef för Samhall, den statliga koncern som ger sysselsättning åt 
människor med funktionshinder.
Han har gjort 21 utredningar åt olika regeringar och även varit 
statssekreterare i socialdepartementet 1976–1979. 
Utredningen om missbruksvården ska redovisas i november i år. “



”Mödradödligheten är en av vår tids stora 
skandaler.”
DN 6 mars 2010

    “RFSU:s mammaambassadörer: Om Sverige och de andra 
OECD-länderna satsar 80 kronor per medborgare kan mödra-
dödligheten i världen minska med 70 procent. I en stor del av 
världens fattigaste länder är graviditet något av de farligaste en 
kvinna kan utsätta sig för. Varje år spills 550 000 kvinnors liv 
på detta sätt. Dessutom dör 3,5 miljoner spädbarn för att deras 
mammor inte fick den vård de behövde. Nu är det dags att sätta 
fokus på en av vår tids största skandaler – och ta itu med den. 
På måndag, den internationella kvinnodagen, tågar vi med 
barnvagnar till Rosenbad och överlämnar våra krav på att 
regeringen ska delta i arbetet mot mödradödligheten, skriver 
Kattis Ahlström, Karin Alfredsson, Sissela Kyle, Alexandra 
Pascalidou, Åsa Regnér och Katarina Wennstam.”

    “Den som ska föda barn i Sverige har många saker att fundera 
på. Vilket BB föredrar jag? Mår barnet bra? Ska jag föda på rygg 
eller på knä? Får det vara praktikanter närvarande? Vilken typ av 
bedövning vill jag ha? Ska barnvagnen ha tre eller fyra hjul? 
Etcetera etcetera.

En gravid kvinna i Niger har betydligt färre saker att tänka på. 
Antagligen är det bara dessa tankar som far genom hennes huvud: 
kommer jag att dö eller kommer jag att överleva? Kommer barnet 
att dö eller leva? Kan jag försörja oss?

    Hennes oro är mer än berättigad, risken att hon ska dö av 
graviditets- och förlossningsrelaterade orsaker är mycket stor: 
en av sex kvinnor i Niger dör på just detta sätt. Var åttonde 
afghansk kvinna kan räkna med samma öde och lika många i 
Sierra Leone. I Tchad gäller det var elfte kvinna, var tolfte i 
Angola och var trettonde i Guinea Bissau.

    Det kallas för mödradödlighet och är en av de största skan-
dalerna i vår tid. Och det handlar inte bara om dessa länder, i 
en stor del av världens fattiga länder är graviditet något av det 
farligaste en kvinna kan utsätta sig för och över 550 000 
kvinnors liv spills på detta sätt varje år. Dessutom dör 3,5 
miljoner spädbarn för att deras mammor inte fick den vård de 
behövde, eller för att de själva inte fick neonatalvård. Det blir 
mer än en kvinna och sex spädbarn i minuten. Minut för minut. 
Dag för dag. Liv för liv. Helt i onödan.

    Jo, det är säkert – dessa människor kunde faktiskt ha räddats, 
åtminstone väldigt många av dem. De dör nämligen av sådant som 
modern sjukvård behandlar rutinmässigt (till exempel blödningar, 
infektioner och havandeskapsförgiftning), men som det i de fatti-
gaste länderna inte finns resurser för. Enbart tillgång till moderna 
preventivmedel och säkra aborter skulle göra en enorm skillnad i 
antalet döda.

Detta är ingen nyhet, så här har det sett ut i många år. Att bekäm-
pa mödradödligheten utsågs därför till ett av FN:s åtta millennie-
mål som världssamfundet beslutade om år 2000. Mödradödligheten 
skulle ner med tre fjärdedelar före år 2015 och världens länder för-
pliktigade sig att genomföra genom den så kallade Millennie-
deklarationen.



Men trots de höga ambitionerna har nästan ingenting hänt. Små 
framsteg på vissa områden äts upp av motgångar på andra och på 
det hela taget är situationen i världen fortfarande lika katastrofal 
som för tio år sedan, på en del platser till och med värre.
   En kvinna och sex barn i minuten. Tick tack tick tack tick tack …
Att svara på frågan ”Vad behöver göras?”  är egentligen inte så svår: 
det krävs pengar och politisk vilja.

Pengarna behövs för att bekosta insatser som saknas i många 
länder; som preventivmedel, grundläggande förlossningsvård, 
akutsjukvård, mediciner och utbildning. En ny rapport från FN och 
Guttmacherinstitutet visar att det skulle behövas ungefär en för-
dubbling av dagens satsade medel, omkring 12,8 miljarder dollar 
(cirka 90 miljarder kronor) extra för att minska mödradödligheten 
med nästan 400 000 kvinnor per år (70 procent) och antalet döda 
spädbarn med 1,6 miljoner (44 procent).
    Det låter som mycket pengar, men är i sammanhanget egentligen 
en spottstyver. Utslaget på invånarna i de rika OECD-länderna, där 
Sverige ingår, blir det inte mer än 80 kronor per person och år för 
att rädda två miljoner människor.

    Men det räcker inte med pengar. Politisk vilja att rädda 
dessa kvinnor och barn är också en förutsättning. Frågor som 
rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ofta så 
kontroversiella att nödvändiga politiska beslut aldrig hamnar 
på dagordningen.
    Till exempel genomgår ungefär 20 miljoner kvinnor om året 
osäkra aborter. Av dem drabbas 8,5 miljoner av allvarliga kompli-
kationer som kräver behandling – en behandling som tre miljoner 
av dem aldrig får. 70 000 dör.

Osäkra aborter görs bland annat därför att många länder har lagar 
som förbjuder aborter. Men forskningen visar klart och tydligt att 
det inte görs färre aborter i dessa länder, bara att de aborter som 
görs är farliga och kostar kvinnor livet.

    En annan avgörande politisk fråga är kvinnors ställning. 
Kvinnor betraktas fortfarande som andra klassens medborgare 
i många delar av världen. I mansdominerade samhällen är det 
män som beslutar om och när man ska ha sex, om preventiv-
medel ska användas och om antal barn som ska födas. Och där 
det är män som fattar alla viktiga beslut – oavsett om det 
handlar om ekonomi, politik eller kroppen – där råder det 
också ojämlikhet när det gäller tillgången till sjukvård och 
hälsa.
    Det är nu hög tid att ändra på allt detta Därför har RFSU 
dragit igång kampanjen Unite for Women – stoppa mödradöd-
ligheten. Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, tänker vi 
anordna Sveriges största barnvagnsmarsch då vi gemensamt 
går till Rosenbad och överlämnar våra krav till regeringen:

• att Sveriges och andra rika länders regeringar satsar de 80 kr per 
OECD-medborgare och år som krävs för att minska 
mödradödligheten med 70 procent.
• att rätten till abort blir betraktad som en mänsklig rättighet och en 
viktig global fråga.
• att de länder som Sverige ger bistånd till har en handlingsplan för 
hur mödradödlighet ska bekämpas – och att den innehåller åtgärder 
för att säkra tillgång till preventivmedel, information, säkra aborter 
och förlossningsvård.



    Det är allt. Vi samlar inte in pengar, vi vill inte bli valda till 
något, vi vill inte att någon ska bli utröstad. Allt vi vill  är att 
sätta fokus på en av vår tids största skandaler – och att man tar 
itu med den. Den som vill  stödja vår kamp kan gå med i 
marschen 8 mars (med eller utan barnvagn, i verkligheten eller 
på webben).
   För det kunde lika gärna ha varit vi, du eller jag, som låg där på 
en brits i ett överfullt väntrum i en underutrustad sjukstuga och 
tänker på den högst reella risken att dö under förlossningen.
Tick tack tick tack tick tack …

Kattis Ahlström 
journalist och mammaambassadör för RFSU
Karin Alfredsson 
författare, journalist och mammaambassadör för RFSU
Sissela Kyle 
skådespelare, mammaambassadör för RFSU
Alexandra Pascalidou 
författare, journalist och mammaambassadör för RFSU
Åsa Regnér generalsekreterare RFSU
Katarina Wennstam 
författare, journalist och mammaambassadör för RFSU “

“ UNITE FOR WOMEN
RFSU:s kampanj ”Unite for Women – stoppa mödradödligheten” 
lägger tonvikten på hur bristen på säkra aborter är en bidragande 
orsak till mödradödligheten. Syftet är att bidra till kunskap och 
engagemang när det gäller minskad mödradödlighet och rätten till 
säkra aborter. RFSU vill också öka kännedomen om sitt internatio-
nella arbete och visa hur viktigt det är att arbeta med sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsländer. Källa: RFSU “

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

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: 
Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. 
(http://wimnell.com/omr61a.pdf)
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62 Ingenjörsverksamheter 
(konstruktion od)

620  Allmänt.
621  Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, 
 elektroteknik, mekanisk teknologi. 
6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om  
 värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft. 
6212 Hydraulisk energi, vattenkraft.
 
6213El- och telekonstruktion o d, elektronik. 

6214 Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 
6215 Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od. 
6216 Maskiner o d för lagring o transport av gaser o  
 vätskor. 
6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg, 
 verktygsmaskiner. 
6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, 
 dragning, värmebehandling, ytbehandling,   
 sammanfogning, lödning, limning. 6218   
 Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar,  
 transportdon, fästelement, smörjning. 
6219 Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
622  Gruvkonstruktioner o d. 
623  Militärkonstruktioner . 
624  Konstruktion av byggnader o d. 
625  Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar,  
 gator, vägar o d. 

626  Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för  
 jordbruk, fiske. 
627  Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav,  
 dammar. 
628  Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od 
629  Transportmedelskonstruktion o d.



Remissversion av ny kursplan i teknik i grundskolan.
Syfte
    Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för männi-
skors och samhällens utveckling. I dag ställs allt högre krav på tek-
niskt kunnande i vardags- och arbetslivet, och många av dagens sam-
hällsfrågor och politiska beslut rymmer också ofta inslag av teknik. 
För att förstå teknikens roll för individen, samhället och naturen 
behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.
    Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar 
sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan 
orientera sig, agera och kommunicera i en teknikintensiv värld. Under-
visningen ska också bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik 
och förmågan att ta sig an tekniska utmaningar på ett insiktsfullt och 
innovativt sätt.
    Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunska-
per om olika sätt att lösa tekniska problem på, samt förståelse för att 
val av lösningar får konsekvenser för individer, samhället och naturen. 
Undervisningen syftar även till att eleverna
utvecklar tilltro till sin förmåga att bedöma, värdera och välja tekniska 
lösningar. Detta gäller särskilt i frågor som rör etik, genus och hållbar 
utveckling i relation till teknik.
    Teknikundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om teknikens historiska utveckling för att på så sätt ges bättre 
förutsättningar att förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och 
sammanhang. Undervisningen i teknik ska även bidra till elevernas 
förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med bland annat natur-
vetenskap, samhällsvetenskap, matematik och olika konstarter.
    Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla förmågan att
- identifi era och analysera tekniska problem och behov samt utarbeta   
  förslag till lösningar,

- använda teknikområdets begrepp och modeller,
- undersöka och värdera teknik utifrån ändamål och funktion,
- värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och  
  natur, samt
- identifiera teknisk förändring över tid.

Centralt innehåll
Undervisningen ämnet teknik ska behandla följande centrala 
innehåll
I årskurserna 1–3
Tekniska produkter och system
- Produkter och enkla tekniska system. Vad de används till, hur och av  
  vem.
- Vilka delar produkterna och systemen är uppbyggda av. Delarnas be-
  tydelse för funktionen.
- Tekniska principer och deras betydelse för funktionen i lättåskådliga 
  produkter, till exempel rörelseöverföring i en cykel och stabilitet i 
  broar och hus.
Teknisk problemlösning och kommunikation
- Undersökning av tekniska produkter och identifi ering av tekniska 
  problem.
- Egna konstruktioner med tekniska principer, till exempel rörelse-
  överföring eller stabilitet.
- Konstruktionsmaterial och sammanfogningsmetoder, till exempel 
  kartong och wellpapp samt tejp och lim.
- Enkla tekniska skisser med förklarande ord och symboler.
- Instruktioner som stöd vid konstruktioner, till exempel av enkla 
  byggsatser.
- Olika sätt att presentera teknikarbeten, till exempel genom utställ-
ningar.



Teknik, människa, samhälle och natur
- Några produkter och tekniska system och deras förändring över tid, 
  samt drivkrafter bakom förändringen, till exempel telefon, vatten-
  försörjning eller matförvaring.
- Sortering och återvinning av vardagliga tekniska produkter, till 
  exempel tidningar, flaskor eller mediciner.
- Riskmedvetenhet och säkerhet vid teknikanvändning, till exempel 
  när man hanterar elektricitet.
I årskurserna 4–6
Tekniska produkter och system
- Teknik för viktiga samhällstjänster, till exempel elnätet, vatten- och 
  avloppssystemet samt transportsystemet. Hur tekniken används.
- Hur samhällstjänster är uppbyggda av olika delar och produkter samt 
  delarnas roll för funktionen, till exempel avfallshantering från soppå-  
  se till förbränning eller vattenförsörjning från sjö till vattenkran.
- Tekniska principer för omvandling av energi, materia och informa-
  tion, till exempel omvandling av el till ljus, värme eller kraft, 
  sammansättningen av fi brer till tyg och krypteringen av ett hemligt 
  meddelande.
Teknisk problemlösning och kommunikation
- Identifi ering och undersökning av tekniska problem och behov samt 
  förslag på lösningar.
- Egna konstruktioner med en kombination av fl era tekniska principer, 
  där samverkan mellan principerna är avgörande för funktionen, till 
exempel kombinationen avrörelseöverföring och stabilitet eller elek-
  triska kopplingar i stabila konstruktioner.
- Egenskaper hos material och materialens användningsområden. Hur 
material kan kombineras och sammanfogas.
- Tekniska skisser och avbildningar, av tänkta eller redan existerande 
produkter eller tekniska system, med förklarande begrepp, symboler
 och måttangivelser.

- Fysiska modeller som illustrerar tekniska lösningar utifrån instruk-  
  tioner eller egna förslag, till exempel instruktioner för montering av   
  leksaker eller scheman för elektriska kopplingar.
- Olika sätt att presentera teknikarbeten, till exempel utställningar och 
  simuleringar.
Teknik, människa, samhälle och natur
- Den tekniska förändringen i elevens omgivning under några 
  generationer, till exempel hur förutsättningar för matlagning och 
  tekniska samhällstjänster har förändrats. Drivkrafter bakom föränd-
  ringen.
- Teknikkonsumtion. Motiv till inköp av nya tekniska produkter och 
  hur förbrukade produkter kan sorteras och återvinnas.
- För- och nackdelar med teknik ur olika perspektiv.
- Tekniska yrken och hur de fl esta yrkesgrupper använder teknik i sina 
  arbeten.

I årskurserna 7–9
Tekniska produkter och system
- Komplexa tekniska system, till exempel internet. Systemens struktur 
  och hur man kan avgränsa delsystem och hur delsystemen i sin tur 
  kan ingå i olika system.
- Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i 
  någon industriell process, till exempel papperstillverkning, biologisk 
  kemikalieproduktion ur avfall eller livsmedelstillverkning.
- Tekniska principer för styrning av en bestämd funktion i produkter 
  eller system, till exempel pneumatik för att öppna och stänga dörrar i 
  bussar, fotoceller för att reglera och styra rulltrappor.
Teknisk problemlösning och kommunikation
- Metoder för tekniskt problemlösningsarbete.
- Egna konstruktioner med en kombination av fl era tekniska principer, 
  där samverkan mellan principerna är avgörande för funktionen. 
  Tekniska principer för styrning och reglering, till exempel pneumatik 



  eller elektronik.
- Materials egenskaper och betydelse när man väljer material till kon-
  struktioner, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasti-
  citet.
- Manuella och digitala skisser och ritningar av tänkta eller redan exi-
  sterande produkter och tekniska system. Begrepp, symboler och mått-
  angivelser på skisser och ritningar.
- Tredimensionella modeller av tekniska lösningar med hjälp av dator-
  program.
- Instruktioner för användning och underhåll av tekniska produkter, till 
  exempel elektroniska produkter.
- Olika sätt att presentera teknikarbeten, till exempel utställningar, 
 simuleringar, tekniska rapporter och rörliga bilder.
Teknik, människa, samhälle och natur
- Drivkrafter och villkor bakom teknisk förändring, till exempel 
 tillgång och pris på råvaror, nya forskningsrön och tekniska metoder, 
  samhälleliga kriser eller människors nyfikenhet och skaparglädje.
- Tillverkningsprocesser i ett livscykelperspektiv. Återvinning och 
  återanvändning av material. Framtida perspektiv på hållbar utveck-
  ling och teknikens roll i denna.
- Fördelar, risker och sårbarhet i tekniska system. Fördelar som till 
  exempel möjligheten att kommunicera med människor på andra sidan 
  jordklotet och elektriskt ljus. Risker och sårbarhet som till exempel 
 strömavbrott, förvaring av kärnkraftsavfall och överuttag av råvaror 
  från naturen.
- Ekonomiska, etiska och sociala aspekter på teknik, till exempel gen-
  manipulation av mat, användning av personbilar eller utveckling av 
  krigsmateriel.
- Genusaspekter på teknik, teknikanvändning och yrkesval. Hur kultu-
 rella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval.
Kunskapskrav. Se Skolverkets sidor. Teknik (86 kB)

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Teknikprogrammet     
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Design och produktutveckling, 300 poäng
Informations- och medieteknik, 300 poäng
Produktionsteknik, 300 poäng
Samhällsbyggande och arkitektur, 300 poäng
Teknikvetenskap, 300 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för teknikprogrammet
    Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskole-
studier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra 
områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och 
färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa 
teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till 
hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kun-
skaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska pro-
cesser. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera 
olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi 
ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i 
naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är 
inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka 
och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar 
både befintlig teknik och utveckling av ny teknik.
    Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknik-
utvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela kedjan i 
utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär 
att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, 
använda, sälja och återvinna. Utbildningen ska bygga på ett etiskt och 
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ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och 
konstruktivt tänkande ska främjas. I utbildningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta informa-
tion med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska också innehålla 
kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för 
eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och 
praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna 
kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra. Eftersom 
utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, ska utbildningen ge 
kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl 
enskilt som i grupp. Centralt för teknik-utveckling är att analysera, 
modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra 
slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Utbildningen ska därför 
utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system.....

Inriktningar
    Teknikprogrammet har fem inriktningar.
    Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och 
färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt 
konstruktion är centralt. Den ska också behandla designprocess och
 designmetodik.
     Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om 
och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. 
Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, 
webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.
    Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter 
i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur 
produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika om-
råden.

    Inriktningen samhällsbyggande och arkitektur ska ge kunskaper om 
och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska be-
handla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekolo-
giskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.
    Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i 
teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk model-
lering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper 
om teknik, matematik och fysik.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: fysik; kurs: fysik 1, 100 poäng.
Ämne: kemi; kurs: kemi 1, 100 poäng.
Ämne: teknik; kurser: teknik 1, 100 poäng och teknik 2, 100 poäng.

    Förslaget avviker från Framtidsvägen vad gäller namnet på det 
gemensamma teknikämnet. I Framtidsvägen benämndes det teknikut-
veckling men Skolverket väljer att benämna det teknik. Skälen till 
namnändringen är att visa på en progression från grundskolan och en 
likartad namngivning som för de naturvetenskapliga ämnena samt 
ämnet matematik. 
   Namnet teknikutveckling har av många bedömts som alltför snävt,
 eftersom det fokuserar på utvecklandet av ny teknik medan teknik 
också innefattar kunskaper om befintlig teknik. För att på ett tydligt 
sätt visa på högskoleförberedelsen i programmet har även namnet 
teknikvetenskap diskuterats. I ämnet ska eleverna utveckla en teknik-
vetenskaplig förståelse men att benämna hela ämnet teknikvetenskap 
bedömdes alltför insnävande. Ämnet har ett vidare innehåll där tvär-
vetenskaplighet betonas varför Skolverket har valt att kalla ämnet 
teknik



Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://wimnell.com/omr62.html
http://wimnell.com/omr62.html


63 Biologisk produktion. Jordbruk, 
skogsbruk, jakt, fiske

630 Allmänt. 
631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi. 
632 Växtsjukdomar, växtförädling o d. 
633 Växtodling (åkerbruk ) o d. 
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling. 
635 Trädgårdsodling o d. 
636 Djurhållning. 
637 Djurprodukter. 
638 Biodling, silkesodling o d. 
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Naturbruksprogrammet     
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Djur, 300 poäng
Lantbruk, 300 poäng
Skog, 300 poäng
Trädgård, 300 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Hästskötare
Djurskötare inom lantbruk
Arbete med hundar
Arbete som djurvårdare
Växtodling
Lantbruksmaskiner
Kombinationslantbruk
Landsbygdstjänster
Skogsmaskinförare
Skogsmaskinservice
Skogsvård
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsodling
Skötsel av utemiljöer
Trädgårdstjänster
Naturvetenskap

Skolverkets förslag till examensmål för naturbruksprogrammet
    Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta 
inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten och skog. Inom 



programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som 
förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap främst med kopp-
ling till naturbruk.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 
att bruka naturen. Naturbruk innefattar de olika verksamheter som 
nyttjar naturresurser. Det kan till exempel vara produktion av livs-
medel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och 
landskapsvård, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårds-
miljöer samt försäljning av varor och tjänster.
    Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och 
vårdar ekosystemen ställer krav på såväl biologiska och ekologiska 
som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla 
elevernas förståelse av naturens mångfald och hur olika verksamheter 
använder och påverkar naturen och biologiska processer.
    Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att kritiskt granska och 
reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar utveckling. 
Kunskaper om olika energiformer och om energiomsättning är av stor 
betydelse. För att utveckla naturbrukets olika verksamheter krävs 
innovativt tänkande, entreprenörskap och företagsamhet. Utbildningen 
ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Den ska 
också bidra till ett globalt perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper 
om internationella samarbetsformer.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: biologi; kurs: biologi 1, 100 poäng.
Ämne: entreprenörskap; kurs: entreprenörskap 1, 100 poäng.
Ämne: naturbruk; kurs: arbete och arbetsmiljöer, 200 poäng.
    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Alla naturbrukets verksamheter bygger på en biologisk/ekologisk 
kunskapsbas. För att människan ska kunna bruka natur-resurser på ett 
hållbart sätt krävs biologiskt kunnande. Många som är verksamma 

inom naturbruk är egna företagare. Branschföreträdare betonar därför 
kunskaper i entreprenörskap och företagande.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf


Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Jordbruk, skogsbruk och fiske 
  Sida Tabell nr/område  i årsboken
116  90 Jordbruk

118  91 Skogsbruk

120  92 Saltsjöfisket

121  93 Totalskörd av spannmål (vattenhalt14 procent) 1900–2008

122  94 Kor, svin och får i juni 1960–2008

123  95 Fällda älgar 1925–2008

123  96 Saltsjöfisket, fångst, landad vikt 1925–2008

123  97 Saltsjöfisket, yrkesfiskare 1925–2008

124  98 Skogsmarksareal efter ägarklass, 2008

124  99 Virkesförrådets utveckling sedan 1920- talet, alla ägoslag

124  100 Skogsvårdsåtgärder treårsmedelvärde 2006–2008 (1 000 
 ha)

125  101 Antal arbetstimmar i skogsarbete, hundratusentals 
 timmar 1973–2007/08

125  102 Årlig bruttoavverkning 1955–2008

125  103 Export och import av skogsindustriprodukter 2008 efter 
 produkt, mdkr

127  104 Jordbruksföretag efter företagensstorlek

128  105 Jordbruksföretag efter driftsinriktningi jordbruket

129  106 Åkerareal efter jordbruksföretagensstorlek

130  107 Åkermarkens användning, hektar

131  108 Totalskörd i ton

131  109 Ekologisk odling, totalskörd i ton

132  110 Hektarskörd av spannmål och potatis, kg per hektar

133  111 Ekologisk odling, skörd av spannmål, potatis och ärter, 
 kg per hektar

133  112 Jordbruksföretag med nötkreatur, svin, får och höns

133  113 Husdjur

134  114 Renar vid samebyar

134  115 Animal produktion, 1 000 ton

135  116 Odling av trädgårdsväxter

135  117 Frilandsareal i hektar för olika trädgårdsväxter

136  118 Antal djur som använts i försök enligt Europaråds-
 konventionen (ETS 123) och EG:s direktiv (86/609/EEG) i 
 Sverige

136  119 Antal djur som använts i beteendestudier, som avlivats 
 utan föregående ingrepp samt i övriga försök i Sverige under
 år 2007

137  120 Under tillåten jakttid fällda älgar,länsvis

137  121 Total skogsmarksareal och areal skyddad skogsmark 
 enligt svenska definitioner 2008



138  122 Skogsmarksareal efter län, landsdelar och ägare 
 2004– 2008, 1 000 hektar

138  123Miljöhänsyn vid avverkning i relation till 
 skogsvårdslagens (SVL) krav, föryngringsavverkningar

139  124 Beräknad bruttoavverkning

140  125 Genomsnittspriser på leveransvirke för barrsågtimmer 
 och massaved

141  126 Investeringar och underhållskostnaderinom skogsbruket

142  127 Saltsjöfisket, avkastning, landad vikt

142  128 Vattenbruk, produktion av matfisk, musslor och kräftor, 
 hel färskvikt, ton

143  129 Saltsjöfisket, ilandförd fisk på kuststräckor 2008, landad 
 vikt och värde

144  130 Saltsjöfisket, fiskare och båtar

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

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

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://wimnell.com/omr63.html
http://wimnell.com/omr63.html


64 Hushållsarbeten. Energi- och 
hygienförsörjning.

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. 

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


641 Matlagning. 642 Måltider, servering, 
restauranger.

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet    
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Bageri och konditori, 300 poäng
Färskvaror, delikatess och catering, 700 poäng
Kök och servering, 300 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Bagare
Färskvarusäljare
Kock
Konditor
Matinformatör
Servitris eller servitör
Säljare med profil mot t. ex. fisk och skaldjur

Skolverkets förslag till examensmål för restaurang- och 
livsmedelsprogrammet
    Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs 
för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel i 
restaurang, bageri och med färskvaror.
   Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av 
restaurang- och livsmedelsbranschen där man arbetar nära kunderna 
med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella som 
moderna. Den ska också utveckla elevernas kunskaper om och färdig-

heter i livsmedelsproduktion, matlagning och servering liksom deras 
kunskaper om måltiden som helhet. Måltiden som helhet är central i 
utbildningen eftersom de olika verksamhetsområdena samverkar för 
att skapa måltidsupplevelser. Oavsett om man till exempel bakar, 
arbetar i delikatessbutik eller på restaurang bidrar man till helheten. 
Utbildningen ska även ge kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, 
hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering.
    Arbetet nära kunderna ställer krav på goda kunskaper i kommu-
nikation och service. Utbildningen ska därför utveckla elevernas för-
måga att bemöta kunder. Även kunskaper i exponering och skyltning 
av varor ska ingå i utbildningen. Kommunikation är en viktig del i ett 
fungerande lagarbete. Eftersom arbetet inom yrkesområdet i regel 
utförs av människor i samverkan ska utbildningen utveckla elevernas 
förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell 
bakgrund, ålder, position eller kompetens. Eleverna ska vidare utveck 
la förmågan att arbeta i grupp, ta initiativ, vara lyhörda, arbeta 
självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Utbildningen ska 
även utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisa-
tion och ekonomi.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: hygienkunskap; kurs: hygien 1, 100 poäng.
Ämne: livsmedels- och näringskunskap; kurs: livsmedels- och närings-
kunskap 1, 100 poäng.
Ämne: måltids- och branschkunskap; kurs: måltids- och bransch-
kunskap 1, 100 poäng.
Ämne: service och bemötande; kurs: service och bemötande 1, 100 
poäng.
    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Hygienkunskap: Kundernas ökande krav på säker hantering samt 
en förändrad livsmedelslagstiftning motiverar en ökning av den 
obligatoriska delen av detta kunskapsområde från dagens 50 poäng till 



det föreslagna 100 poäng. Farhågor för att detta skulle teoretisera 
utbildningen har framförts av branscher. Skolverket anser dock att 
ämnet inte ska ses som ett rent teoretiskt ämne, vilket också kommer 
att komma till uttryck i ämnesplanen. 
    Ämnet livsmedels- och näringskunskap sätter nutrition i ett sam-
manhang som är relevant på programmet. Ämnet har bemötts positivt 
från såväl branscher som referensskolor. 
    Måltids- och branschkunskap: Måltiden är central för programmet. 
Den ger sammanhanget i vilket de olika yrkesutgångarna kommer att 
verka oavsett om man bakar bröd, arbetar i en delikatessdisk eller 
arbetar på en restaurang. En förståelse av helheten i vilken man verkar 
är viktig för att kunna göra ett bra arbete. 
    Måltiden som ämne och helhetsbegrepp är relativt nytt i Sverige och 
upplevs som ovant på vissa håll. Ämnet finns inte heller i nuvarande 
gymnasieskola. Skolverket menar dock att begreppet numera är så 
etablerat att det bör finnas med i en modern yrkesutbildning inom 
området. 
    Inom restaurangbranschen är begreppet måltiden av naturliga skäl 
mer etablerat än inom bagerinäringen, som företräds av Livsmedels-
företagen, Li. Li accepterar begreppet och att det används som ett pro-
gramgemensamt karaktär-sämne men menar att det är viktigt att 
tydliggöra vad det innebär. Utbildningsrådet för hotell och restau-
ranger, UHR, är positivt. 
    Service och bemötande som ämne finns inte i dagens gymnasie-
skola. Däremot fanns kunskapsområdet med i Gy 2007 på hotell- och 
restaurangprogrammet, men inte på livs-medelsprogrammet i Gy 2007. 
Ett obligatoriskt ämne service och bemötande på det nya programmet 
upplevs också mer positivt från restaurangbranschens sida än från 
livsmedelsbranschens. Trots att tanken fortfarande är ovan för vissa 
delar av livsmedelsbranschen är ändå branschorganisationen, Li, 
försiktigt positiv. Från UHR:s sida stöder man upplägget.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
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Sök i Frågor och svar
Allergi
Bly
Dricksvatten
Drycker
Export
Fett och oljor
Fisk och skaldjur
Frukt, grönsaker och potatis
Fågel och ägg
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Genetiskt modifierad mat
Godis
Handel inom EU
Hygien och hållbarhet
I köket
Import
Kosttillskott
Kryddor
Kött och köttprodukter
Lagstiftning
Mat för småbarn
Mat för spädbarn
Mat och näring
Mat vid amning
Mat vid graviditet
Matvanor
Märkning av livsmedel
Växter i livsmedel
Säker mat
Tillsatser
Vegetarisk kost och vegankost

Codex Alimentarius
Allmänna principer (CCGP)
Analysmetoder och provtagning (CCMAS)
Antibiotikaresistens (TFAMR)
Bekämpningsmedelsrester (CCPR)
Fetter och oljor i livsmedel (CCFO)
Fisk-och fiskeriprodukter (CCFFP)
Import-och exportintyg och -kontroll (CCFICS)
Kontaminanter i livsmedel (CCCF)

Livsmedelshygien (CCFH)
Livsmedelstillsatser (CCFA)
Mjölk och mjölkprodukter (CCMMP)
Märkning av livsmedel (CCFL)
Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål (CCNFSDU)
Rester av veterinära läkemedel i livsmedel (CCRVDF)
Riskvärderingskommittéer
Viktiga frågor och svar
Focal Point - nationell kontaktpunkt med Efsa
Första mötet för Efsa:s svenska vetenskapliga nätverk
Focal Point - tidigare nationellt möte
Efsa:s expertdatabas

Nordiskt samarbete
Arbetsgrupp för matförvaltning och konsumentinformation
Nordisk Metodikkommitté
Nyhetsbrev
Sammanfattningar från Codex kommittée-möten
Nationellt och internationellt Codexarbete
Remisser från Livsmedelsverket
Remisser som rör skyddade ursprungsbeteckningar och traditionella 
specialiteter
Livsmedelsverkets remissyttranden
Livsmedelsverkets svar på regeringsuppdrag

Beställ i webbutiken

Blanketter
Fisk - musslor
Kött
Mjölk
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“Matlagning gjorde oss till människor”
DN 2009-02-22
“CHIGAGO.Kyssar, mörk materia och stenåldersdiet var några 
teman på det stora vetenskapsmötet AAAS, som detta år hölls i 
Chicago.“

“Det finns starka åsikter om vilken diet som är bäst. Några söker 
efter svaret i människans tidiga historia. Men många påståenden om så 
kallad stenåldersdiet stämmer inte alls med vad forskarna faktiskt har 
kommit fram till.
    Märgen, elden och flexibiliteten gjorde oss till människor, enligt 
forskarna på ett seminarium om evolutionen och människans mat.
Robert Blumenschine har undersökt de äldsta företrädarna för vårt eget 
släkte Homo. De tillhörde en art som har kallats Homo habilis (den 
händiga människan). De äldsta fynden är cirka 2,5 miljoner år gamla, 
och har hittats i norra Tanzania.
    Det finns flera avgörande skillnader mellan en tidigare generation av 
förmänniskor som kallas Australopithecus och Homo habilis. De förra 
var mer som apor, medan Homo habilis i många avseenden såg ut som 
vi. De hade mindre tänder, större hjärna, bättre fungerande händer och 
fötter som bättre passade för att gå med, jämfört med sina föregång-
are.
    De tillverkade också verktyg av sten, de mest primitiva som har 
hittats.
    – Det har funnits en utbredd uppfattning om att människan var en 
jägare. Men fynden stämmer bättre med att vi var asätare, säger Robert 
Blumenschine.

Utgrävarna har hittat nästan fyrtio tusen ben av bytesdjur, som
 stora antiloper. På omkring åtta hundra av dessa ben finns spår av

människornas verktyg. Det finns också många ben med spår av de 
stora kattdjurens tänder.
    Det visar att bytesdjuren först dödades av lejon och tigrar. Sedan 
kom människorna med sina verktyg för att slå sönder de stora 
märgbenen och äta kött som hade blivit över.
     Vi konkurrerade med hyenor och krokodiler. Om vi hade otur blev 
vi uppätna av krokodilerna.
    Men de feta märgbenen och hjärnorna med sitt stora fettinnehåll var 
så högklassig föda att det var värt att ta risken med krokodilerna, 
menar Robert Blumenschine.
    Lite senare, för omkring 1,8 miljoner år sedan, dök det upp en 
förmänniska som har fått namnet Homo erectus. De var lika långa som 
dagens människor och hade nästan lika stor hjärna. De kunde gå över 
en mil om dagen, vilket är en stor fördel om man ska jaga.

Troligen var det Homo erectus som tämjde elden.
    – Spåren av eldstäder blir mer osäkra ju längre bakåt i tiden man 
går. Vi vet med säkerhet att människor använde eld för 200 000 år 
sedan. Men vi kan mycket väl ha använt eld ända sedan Homo erectus, 
säger Robert Wrangham.
    Han är antropolog och har precis skrivit en bok om matlagningens 
betydelse för människans utveckling, ”Catching Fire”. Den handlar 
framför allt om elden, men också om att syra och jäsa livsmedel.
    – Jag är övertygad om att matlagning är nyckeln till vår evolution, 
säger han.
    Robert Wranghams främsta argument är att tillagad mat gör 
kalorierna så mycket mer lättillgängliga för matsmältningen.

Han visar siffror från mätningar i laboratoriemiljö. En boaorm har 
fått sin vanliga föda av möss i naturlig form, i mald form, i stekt form 
samt i både malen och stekt form.
    Stekning och malning ökar var för sig kaloriupptaget med ungefär



 tolv procent. Men stekning och malning i kombination ökar upptaget 
med nästan en fjärdedel, tjugofem procent.
    Enligt Robert Wrangham ligger livsmedelsindustrins processande av 
maten de senaste åren bakom en stor del av den pågående fetma-
epidemin. Det handlar alltså inte bara om att vi äter mer kalorier, vi 
äter också kalorier som våra tarmar lättare kan ta upp.
Den andra linjen i Wranghams bevisföring kommer från antropologers 
studier av jägar- och samlarfolk. De visar entydigt att matlagning är ett 
universellt drag hos alla människor.
    – Folk över hela jorden brukar äta ett lagat kvällsmål. På morgonen 
och när de är ute och går kan de äta kalla mellanmål, som frukt. Men 
när solen går ner samlas de kring elden för ett lagat mål.

William Leonard är också antropolog och har själv undersökt 
matvanor runt om i världen. Han har träffat det sibiriska herdefolket 
evenki som får ungefär hälften av sina kalorier från kött. Men han har 
också besökt människor i Peru, som bara får mellan fem och tio 
procent av kalorierna från kött, och i hög utsträckning lever på 
frystorkad potatis.
    – Alla verkar friska och hälsosamma med sina olika dieter.
Leonard tycker att myndigheterna lägger för mycket krut på att råda 
folk vad de ska äta för att slippa bli feta. Han anser att samhället borde 
betona att människor ska röra på sig, helst gå uppåt en mil om dagen 
som många jägar-samlarfolk gör.
Någon allena saliggörande mänsklig diet existerar inte, enligt William 
Leonard.
    – Jag tror att det är vår förmåga till flexibilitet som har varit nyckeln 
till vår framgång.

Karin Bojs
karin.bojs@dn.se
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643 Organisation av boende, personalrum 
o d, hotell.
Förslag till nytt gymnasieprogram.

Hotell- och turismprogrammet 
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Hotell och konferens, 400 poäng
Turism och resor, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Våningsservice
Försäljning
Konferens
Mässor och event
Reception
Försäljning
Turistinformation och guidning
Upplevelser och aktiviteter
Reseplanering
Resebyråarbete

Skolverkets förslag till examensmål för hotell- och turismpro-
grammet
    Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om service och 
bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla 
elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning 

och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och 
kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov 
och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och 
flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på 
service. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att diskutera 
och reflektera kring hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar 
människor och deras efterfrågan på service. Eleverna ska också ges
möjligheter att diskutera och reflektera kring sociala och kulturella 
frågor. Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språk-
kunskaper och kunskaper om resmål och resvägar. Därför ska utbild-
ningen ge eleverna möjligheter att utveckla dessa kunskaper.
   Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med 
planering, organisation och ekonomi. Vidare ska utbildningen ge 
kunskaper om branschen, både nationellt och internationellt. Bransch-
kunskap innefattar bland annat kunskaper om vilka aktörer som finns 
och deras roller, besöksnäringens bakgrund, nuvarande omfattning och 
framtida möjligheter, påverkan på miljön samt kunskaper om de lagar 
och andra bestämmelser som ska tillämpas inom området. Arbetsmiljö- 
och arbetsorganisationsfrågor ska ha en central plats i utbildningen för 
att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: engelska; kurs: engelska 6, 100 poäng.
Ämne: entreprenörskap; kurs: entreprenörskap 1, 100 poäng.
Ämne: hotell; kurs: hotell, 100 poäng.
Ämne: konferens och event; kurs: konferens och event, 100 poäng.
Ämne: service och bemötande; kurs: service och bemötande 1, 100 
poäng.
Ämne: turism, kurser: turismbranschen, 100 poäng; marknadsföring 
för turism, 100 poäng.



    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen, endast att de ska omfatta 500 poäng. Däremot betonas turism-
näringens starka expansion och ökande betydelse och att turism-
utbildningen måste organiseras för att motsvara denna utveckling. 
Vikten av språkkunskaper betonas också särskilt. Hotell- och turism-
området omfattar många branscher och yrken med gemensamma 
kunskapsområden, varför en bred bas eftersträvas. Service och ett 
professionellt bemötande av människor i varierande situationer utgör 
grunden för alla verksamheter inom området. Kravet på ökade 
språkkunskaper tillgodoses genom engelska 6 som programgemensam 
kurs. 
    Med anledning av det stora antalet egna företagare inom turism-
näringen föreslås kursen entreprenörskap 1 finnas med som program-
gemensam. Genom inriktning och programfördjupning tillgodoses 
branschernas krav på specialisering mot vald yrkesutgång. Skolverkets 
förslag till ytterligare ökning av de programgemensamma ämnena till 
700 poäng har stöd hos avnämare och programreferensskolor.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Boende, byggande och bebyggelse     
                                                                            
Sida Tabell nr/område  i årsboken
181  175 Bostadsbeståndet och dessförändringar

183  176 Boende, byggande och bebyggelse

185  177 Lägenheter i färdigställda hus 1950–2008

185  178 Lägenheter i färdigställda hus, andel i flerbostadshus 
 1950–2008

185  179 Andel lägenheter om 1 rum och kök i färdigställda hus 
 1950–2008

186  180 Lägenheter fördelade på flerbostadshus och småhus

186  181 Statligt stöd till bostadsförsörjningen, ny- och ombyggnad

187  182 Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori, 
 upplåtelseform, lägenhetstyp m.m.

188  183 Nettoförändring av lägenheter i färdigställda ombyggda 
 flerbostadshus

189  184 Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus

190  185 Lägenheter i rivna flerbostadshusefter ägarkategori, 
 lägenhetstyp, byggnadsperiodm.m.

191  186 Förändring i månadshyra per lägenhetefter region och 
 lägenhetstyp, procent

191  187 Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter lägenhetstyp
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192  188 Lägenheter i flerbostadshus samt därav antal outhyrda 
 resp. till uthyrning lediga lägenheter den 1 september 2008

192  189 Lägenheter i flerbostadshus samt därav antal lägenheter 
 lediga till uthyrningden 1 mars resp. den 1 september

Översiklig fysisk planering ingår i SW 71
Arkitektverksamhet ingår i SW 72
Ingenjörskonstruktioner ingår i SW62
Byggnadsverksamheter ingår i SW 69

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf 

Överenskommelse om bostadspolitiken 
mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet.
    En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är 
bostaden en social rättighet. Alla människor, inte bara de med särskilt 
goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i bra bostä-
der till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö. Alla bostadsområden 
ska vara attraktiva boenden. Bostadspolitiken är därför en grund 
läggande del i den generella välfärdspolitiken och central för samhälls-
byggandet för en långsiktigt hållbar utveckling.
    Vi vill föra en bostadspolitik som aktivt leder till fler jobb och ökad 
välfärd. En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ökad 
sysselsättning och ekonomisk utveckling. En fungerande bostadsmark-
nad är en förutsättning för rörligheten på arbetsmarknaden. Vi inom 
det rödgröna samarbetet kan aldrig acceptera att en bristande bostads-
politik sätter hinder för människor att flytta för att pröva ett nytt arbete 
eller påbörja en utbildning.
    En rödgrön bostadspolitik ska bidra till klimatomställningen. Ny-
produktionen ska vara miljövänlig och fossilfri. Energieffektivisering 
ska ske och fossila bränslen samt uppvärmning med direktverkande el 
ska utfasas. Bostadspolitiken ska gynna nya miljötekniklösningar.
   Sverige behöver en ny bostadspolitik med tydliga och starka 
ambitioner. Vi vill möta bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. 
Vi vill därför utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostads-
byggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga kostnader och 
med miljövänlig teknik.
    De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen 
för att klara bostadsförsörjningen. Vi vill värna och utveckla allmän-
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nyttan för att bättre möta samhällets och de enskilda boendes och 
bostadssökandes krav.
   Vi vill stärka människors möjligheter att välja hur de vill bo. 
Bostadspolitiken är därför också viktig för att aktivt bekämpa segre-
gationen. Sverige behöver fler bostadsområden med blandade boende- 
och upplåtelseformer. Det är angeläget att kommunerna genom en 
aktiv bostadspolitik bidrar till ett varierat utbud på de lokala bostads-
marknaderna. På så vis förbättras möjligheterna för den enskilde att bo 
i en bra bostad, vilket är ett viktigt välfärdspolitiskt mål, samtidigt som 
utveckling inom näringsliv och arbetsmarknad främjas.
    Vi vill skapa hållbara gröna bostadsområden. Boendemiljöerna 
måste förbättras och bostädernas energiförbrukning minska. Grönom-
råden och närhet till rekreationsområden är viktigt inslag för att öka 
livs – och boendekvaliteten och skapa attraktiva bostadsområden. 
Möjligheterna att göra bra miljöval i sin vardag ska stimuleras.

Vi är därför överens om följande:

Bostadspolitikens inriktning

• Nytt bostadspolitiskt mål ”Alla ska ges förutsättningar att leva i goda 
bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö 
inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön ska 
utgå ifrån människors efterfrågan och behov och bidra till jämlika 
förhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ung-
domar. Vid planering, byggande och förvaltning ska en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksam-
heten.”

• Vi vill se en bostadsmarknad i balans med god tillgång till såväl 
hyresrätter och kooperativa hyresrätter som bostadsrätter och bostäder 

med äganderätt. En ökad blandning av upplåtelse- och boendeformer 
ska eftersträvas i alla bostadsområden.

• Det bostadspolitiska ansvaret ska delas mellan stat och kommun.

• Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen behöver skärpas 
och förtydligas i syfte att öka tillgången på bostäder för nytillkomna på 
bostadsmarknaden. Kommunerna ska vara skyldiga att upprätta 
bostadsförsörjningsplaner med tydliga angivna insatser riktade mot 
behovet av nya bostäder. Tillsynen över kommunernas åtaganden i 
sina bostadsförsörjningsplaner behöver skärpas.

• Vi vill genomföra en översyn av plan- och bygglagen i syfte att 
uppnå demokratiska och effektiva detaljplaneprocesser.

• De bostadspolitiska verktygen ska ta sin utgångspunkt i generella 
insatser.

• Rätten till sociala förturer är ett viktigt socialpolitiskt instrument. 
Kvinnor som behöver fly från våld och förföljelse ska garanteras det 
skydd som krävs. Skyddat boende ska finnas. Huvudregeln ska vara att 
den som utsatts för våld och förföljelse ska ha rätt att behålla den 
gemensamma hyreslägenheten.

• Hemlöshet behöver mötas med breda politiska insatser med fokus på 
att se till att de som idag är hemlösa kan få ett värdigt boende och att 
förhindra att fler hamnar i hemlöshet.

Planering, bostadsbyggande och upprustning

• Bostadsbristen ska byggas bort. Det behövs ett kraftigt ökat bostads



byggande jämfört med dagens nivåer för att möta behoven. Vårt mål är 
att bostadsbyggandet 2016 ska uppgå till 40 000 bostäder om året 
varav en majoritet bör vara hyresrätter. Möjligheterna att klara detta är 
beroende av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommu-
nerna.

• För att nå målet om ett ökat bostadsbyggande är vår ambition att 
nyproduktionen av hyresrätter mer än fördubblas under nästa 
mandatperiod. För att stimulera ökad nyproduktion vill vi införa ett 
verkningsfullt statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till 
överkomliga och förhandlade hyror. Krav för att få stöd är att 
boendekostnaderna blir rimliga enligt samma ordning som tillämpades 
under förra mandatperioden. För att få stöd ska fastigheterna klara ett 
energiförbrukningskrav på högst 70 kWh/kvm respektive 90 kWh/kvm 
beroende på geografisk zon. Stödet ska riktas mot orter där bristen på 
ändamålsenliga och efterfrågade bostäder är särskilt stor. Även ko-
operativa hyresrätter omfattas av stödet.

• Skapa förutsättningar för kommunerna att i detaljplan eller genom 
markanvisning föreskriva viss upplåtelseform. Vi vill även se över 
möjligheterna att använda översiktsplaner på motsvarande sätt. Viktigt 
är att det finns regler som gör att inte hyresrätter som möjliggörs på 
detta sätt kan omvandlas till bostadsrätter.

• Vi vänder oss emot den omfattande ombildning av hyresrätter till 
bostadsrätter i framförallt Storstockholm som minskat mångfalden i 
boendet. Förfarandet vid ombildning av hyresrättslägenheter till 
bostadsrätter behöver bli tydligare och mer rättssäkert. Bostadsrätts-
föreningar ska inte kunna köpa en fastighet om inte minst tre 
fjärdedelar av de boende röstar för att så ska ske. Det behöver införas 
en begränsning av antalet omröstningar inom en avgränsad tidsperiod 

och förstärkningar behöver göras för att öka förtroendet för att allt går 
rätt till under processens gång. En opartisk funktion såsom notarius 
publicus ska delta på föreningsstämmorna för att öka rättsäkerheten. 
Länsstyrelserna ska kunna stoppa ombildningar av allmännyttiga 
hyresrätter till bostadsrätter om fastigheterna säljs under marknadspris.

• Mark som upplåtits för bostadsbyggande ska kunna tas tillbaka om 
det inte byggs.

• Se över förutsättningarna att bygga bostäder, exempelvis student-
lägenheter, utan tillhörande andra parkeringsplatser än handikapplatser 
(motsvarande kommunal parkeringsnorm 0,16).

• Tillgången till studentbostäder behöver tryggas också genom ett nära 
samarbete mellan kommuner och högskolor.

• Aktivt bekämpa boendesegregationen. Satsningar på att bygga bra 
bostäder som människor har råd att bo i, god och framsynt samhälls-
planering och en blandning av olika bostadstyper med olika upp-
låtelseformer har stor betydelse för att bryta segregationen.

• Vi vill se mer av kompletteringsbebyggelse av hyresrätter i utpräg-
lade villaområden och områden där bostadsrätter dominerar liksom 
kompletteringsbebyggelse av villor, radhus och bostadsrätter i områ-
den som domineras av hyresrätter. Även kompletteringsbebyggelse av 
radhus, kedjehus eller parhus i hyresform bör prövas.

• Initiativ bör tas till en lagändring som möjliggör för kommuner och/
eller allmännytta att initiera och/eller bilda kooperativa hyresföre-
ningar.



• Stat och kommun bör föra en aktiv markpolitik som gynnar till-
komsten av attraktiva och hållbara bostadsområden.

• Samhällsplaneringen ska i större grad än i dag ta hänsyn till 
transportbehov. Vid planering av nya områden ska krav finnas på att 
redovisa områdenas kollektivtrafikförsörjning.

• Införa ett brett ROT-program som både rymmer en vidgning av det 
ROT-avdrag högeralliansen infört och en stor satsning på att 
totalrenovera flerfamiljshus, både bostadsrätter och hyresrätter. ROT-
avdraget kompletteras med klimatbonus för radhus, villor, ägarlägen-
heter och bostadsrättsföreningar som genomför energieffektiviseringar. 
10 procent utöver ROT-avdraget, maximalt 10 000 per småhus/
lägenhet. Kopplas till rekommenderade åtgärder i energideklaration. 
Ett stöd utgår med maximalt 50 000 kronor per lägenhet (50 % av 
arbetskostnaden), förutsatt minst 30 procent minskad energianvänd-
ning. ROT-avdraget bör behållas så länge det behövs för att bekämpa 
jobbkrisen.

• Vi vill därutöver avsätta medel för att rusta upp befintligt bostads-
bestånd i miljonprogramsområdena. Detta under förutsättning att 
statens investeringar matchas från övriga parter. Dessa satsningar är 
oberoende av ROT-avdraget. Hyresgästföreningen redovisar att 650 
000 lägenheter som byggdes under miljonprogramsåren är i behov av 
renovering och att 350 000 av dessa behöver renoveras under den 
kommande femårsperioden.

• Vi vill att staten och näringslivet tar ett gemensamt ansvar med kom-
munsektorn och näringslivet för att utveckla miljonprograms-områden 
och därmed skapa flera attraktiva, energieffektiva och klimat smarta 
bostadsområden. Upprustningen ska ske i nära samråd med de boende.

Långsiktigt och rättvist regelverk

• Vi värnar allmännyttans roll och framtid. En stark allmännytta är 
avgörande i social bostadspolitik och för att klara bostadsförsörj-
ningen. De allmännyttiga bostadsbolagen ska vara livskraftiga och 
ekonomiskt starka föregångare och leda utvecklingen mot framtidens 
boende. I egenskap av demokratiskt ägda företag ska de verka för 
allmännyttiga mål.

• Vi vill pröva möjligheter till en regional allmännytta.

• Hyressättningen på bostadsmarknaden ska styras av ett bruksvärdes-
system som garanteras genom kollektivt förhandlade hyror. Vi säger 
nej till marknadshyror.

• Stärk hyresgästernas inflytande över hyressättningen. Vi vill införa 
skyddsregler vid ny- och ombyggnad för att ge hyresgästerna ett 
avgörande inflytande. Bruksvärdeshyrorna vid andrahandsuthyrning 
ska garanteras.

• Stärk också hyresgästernas inflytande över det egna boendet och 
närmiljön. Ökade möjligheter till hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll 
och boinflytandeavtal på områdesnivå är exempel på detta.

• Återinför en förvärvslag och stärka hyresgästernas inflytande för-
bättrings- och ändringsarbeten.

• Det nuvarande systemet för fastighetsskatt kvarstår med tre tydliga 
förbättringar. Desom har de dyraste villorna med ett marknadsvärde 
över cirka sex miljoner kommer



med vårt förslag att få höjd skatt. Begränsningsregeln utvidgas så att 
fler med små inkomster får sänkt fastighetsskatt. Fastighetsskatten för 
hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks. Upphovskatten och 
begränsningen för uppskov ska successivt tas bort, givet att det 
statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördel-
ningspolitiskt acceptabelt sätt.

• Alla kommuner ska vara skyldiga att i egen regi, eller genom 
regional samverkan, ordna en bostadsförmedling som är transparent, 
förmedlar de flesta såväl allmännyttiga som privata lägenheter och 
som fördelar lägenheter enligt turordning samt social och medicinsk 
förtur. Bostadsförmedlingen ska också kunna förmedla andrahands-
kontrakt. Vi avser tillsätta en utredning med denna inriktning.

En ekologiskt hållbar bostadspolitik

• Energianvändningen i våra bostäder bör minska med minst 30 % till 
år 2020. Energieffektiviseringspotentialen är större i stora städer och i 
miljonprogrammen.

• Alla byggnader som staten bygger ska klara ambitionerna om liten 
eller inget behov av extern värmetillförsel, om inte särskilda om-
ständigheter finns.

• Nybyggda hus ska inte få uppvärmas med el. Undantag ska kunna 
göras för mindre fritidsfastigheter.

• Uppvärmning med direktverkande el ska fasas ut i befintliga 
fastigheter.

• Förbud mot direkt fossil uppvärmning (inklusive gruppcentraler och 
liknande) införs vid nybyggnation.

• Fossil uppvärmning (inklusive gruppcentraler och liknande) i befint-
liga fastigheter fasas ut.

• Klimatinvesteringar ska uppmuntras. Energikrav ska ställas vid 
ombyggnad. En utredning om hur dessa krav ska utformas ska 
tillsättas med inriktning på att ombyggda hus i genomsnitt i landet inte 
ska förbruka mer än 90-100 kWh/kvm.

• Boverket ska få i uppdrag att skärpa energikraven med inriktningen 
att kraven vid nybyggnation senast 2011 ska vara 70 kWh/kvm 
respektive 90 kWh/kvm beroende på geografisk zon.

• Krav på obligatorisk individuell och timvis mätning med eget 
kostnadsansvar för förbrukningen av varmvatten och el i nybyggda 
flerfamiljshus ska införas från och med 2014. Motsvarande krav ska 
även gälla vid ombyggnation och genomföras utan att öka hyresnivån.

• Vi vill skärpa Plan- och bygglagen och införa krav på klimat- och 
energisnål bebyggelseplanering, krav att i översiktsplaner redovisa 
alternativ med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan, krav på 
klimatkonsekvensbeskrivningar och kollektivtrafikförsörjning för nya 
bostads- och handelsområden samt möjligheter att ställa energikrav 
och krav på uppvärmningssätt i detaljplan.

• Vi vill göra en översyn av Plan- och bygglagen vad gäller skärpta 
riktlinjer för byggande med anledning av klimatförändringar och 
ökade krav på riskbedömningar kring erosionseffekter.



“ Med rättvisa skatteregler kan vi få fler 
hyresrätter.”
DN 2010-03-03

   “Fastighetsägarna, hyresgästerna och allmännyttan i gemensamt 
utspel: Vårt förslag till skattereform gör det möjligt att bygga 
hyresrätter med rimliga hyror. Den ekonomiska obalansen mellan 
hyresrätter och villor och bostadsrätter ökar. Det begränsar möj-
ligheten att fritt välja hur och var man vill bo. I dag presenterar vi 
en rapport som visar att kostnaden för en nybyggd hyresrätt är 
2000 kronor högre per månad än ett nybyggt småhus eller en 
bostadsrätt. Därför föreslår vi en skattereform med slopad fastig-
hetsskatt på hyresrätter, ändrade skatteregler för att underlätta 
underhåll och införandet av en låg moms på bostadshyror. Om 
regeringen menar allvar med att skapa stabila regler för 
hyresrätten bör Anders Borg ta till  sig vår reform, skriver 
Reinhold Lennebo, Barbro Engman och Kurt Eliasson.”

    “I dag uppvaktar vi gemensamt finansminister Anders Borg med 
förslag på en skattereform för hyresrätten. Vi är inte intresserade av 
några favörer – däremot rättvisa skatteregler mellan hyresrätt, egna 
hem och bostadsrätt.
    Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo kom i höstas 
överens om att tillsammans ta ett större ansvar för hyressättnings-
systemet. Nästa steg i samarbetet för stabila regler för hyresrätten 
är de förslag vi lägger fram i dag. Människors val av bostad ska 
inte påverkas av statliga bidrags- och skatteregler. Men i dag är 
skillnaderna mellan de ekonomiska reglerna för å ena sidan 
hyresrätten, å andra sidan egna hem och bostadsrätt, så stora att 
de påverkar och starkt begränsar möjligheten att fritt välja hur

 och var man vill bo.
    De senaste åren har flera förändringar gjorts som påverkar de eko-
nomiska villkoren för upplåtelseformerna. Förändringar av fastighets-
skatten och införandet av Rot-stöd för privatpersoner som äger sin 
bostad – samtidigt som de behåller sin rätt till ränteavdrag, har lett till 
en ökad ekonomisk obalans – där hyresgästerna är förlorare. Det visar 
vår rapport ”Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform för 
hyresrätten” som vi presenterar i dag.

I rapporten analyserar vi villkoren för både nyproduktionen och det 
redan byggda, och jämför hyresgästernas hyresbetalningar med små-
husägarnas och bostadsrättsinnehavarnas utgifter. Resultatet är nedslå-
ende: Kostnaden för en nybyggd hyresrätt är 2 000 kronor högre per 
månad än ett nybyggt småhus med äganderätt eller en bostadsrätt. Den 
största förklaringen är privatpersoners avdragsrätt för ränteutgifter. 
Även när jämförelsen görs på en äldre bostad landar skillnaden på 
cirka 2 000 kronor. I det fallet är rätten att dra av ränta och föränd-
ringen av fastighetsskattesystemet den största orsaken till skillnaden.
    Låt oss ge ett exempel: En hyresgäst betalar med sin hyra varje år 
24 000 kronor av bostadsföretagets ränta på lånat kapital. Företaget tar 
i skattedeklarationen upp 24 000 kronor som hyresintäkt och 24 000 
kronor som räntekostnad. Resultat: Noll kronor. Hyresgästen/bostads-
företaget har alltså i slutänden betalat 24 000 kronor i ränta med medel 
som redan beskattats en gång hos hyresgästen. En privatperson som 
bor i ett eget ägt småhus betalar 24 000 kronor i ränta till banken. I 
inkomstdeklarationen får denne dra av 30 procent av ränteutgiften mot 
andra skatter på tjänsteinkomster, kapitalinkomster och kommunal 
fastighetsavgift. I slutänden har privatpersonen med beskattade medel 
bara betalat 16 800 kronor. Hyresgästen/företaget har alltså betalat
7200 kronor mer än småhusägaren.
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Vår slutsats är given: Det är nödvändigt att rikta åtgärder både mot 
nyproduktion och mot de befintliga fastigheterna. Därför föreslår vi en 
skattereform med slopad fastighetsskatt på hyresrätter, ändrade 
skatteregler för att underlätta underhåll och införandet av en låg moms 
på bostadshyror.
    Så länge man tar ut kommunal fastighetsavgift eller fastighets-
skatt på hyreshus, måste hyresvärden betala skatt på både den 
vinst som uppstår och för själva ägandet av fastigheten. Att en 
vinst ska beskattas är självklart, men inte att även det redskap 
som behövs för att tillhandahålla tjänsten – det vill säga 
fastigheten – ska beskattas. Så är det inte i andra branscher. Den 
som till  exempel tillverkar och säljer kylskåp behöver inte betala 
skatt för de maskiner som behövs för tillverkningen. Även i 
statsbudgeten redovisas fastighetsavgiften som en skattesanktion – 
det vill säga ett ”överuttag” av skatt. Vårt förslag är därför: be-
skatta inte ägandet av hyreshus hårdare än annan näringsverk-
samhet – slopa fastighetsskatten.
    Ett bostadshus kräver reinvesteringar ett antal gånger under sin 
livslängd för att kunna underhållas. Kostnaderna kan variera stort över 
åren, samtidigt som hyresnivån bör hållas jämn. I hyresrätten beskattas 
allt sparande till framtida underhåll med 26,3 procent. Småhusägarna 
och bostadsrättsföreningarna kan däremot spara till underhållet utan 
några skattekonsekvenser. Vi vill därför införa skattefria underhålls-
fonder. Företagen ska varje år kunna spara pengar för framtida 
underhåll. När fonderna senare används ska de beskattas. Med vårt 
förslag matchas framtida kostnader med löpande intäkter.
    Alternativet till skattefria underhållsfonder är en ändring av 
Skatteverkets allmänna råd. Den ekonomiska livslängden för 
byggnader är i dag 25–40 år. Men verket förespråkar ett värde-
minskningsavdrag på högst två procent för hyreshus, vilket 
motsvarar 50 års avskrivning. Teori och verklighet stämmer alltså 

inte överens. Vi föreslår att Skatteverkets allmänna råd justeras 
och anpassas till verkligheten.
    I dag betalar fastighetsägare moms på i princip alla varor och 
tjänster. Momssatsen, som är 25 procent, driver upp både hyresnivå-
erna och kostnaderna för nyproduktion. Vi föreslår att hyrorna i stället 
beläggs med moms. Det stämmer väl överens med grundtanken att 
momsen ska betalas av slutanvändaren. Hyresmomsen bör motsvara 
den lägsta momssatsen, som är sex procent. Skillnaden mellan den 
moms som fastighetsägaren betalar och hyresmomsen gör att 
fastighetsägarens kostnader för verksamheten blir betydligt lägre. På 
så sätt ökar möjligheterna både att få ekonomi i nyproduktionen och få 
rimliga hyror i nybyggda hyresfastigheter.

Vi är medvetna om att en ändrad bostadsmoms kan ligga långt 
fram i tiden. Som medlem i EU kan inte Sverige ensidigt besluta om 
detta. Men enligt vår bedömning finns det goda förutsättningar att 
påverka direktivet. I avvaktan på ändrade momsregler föreslår vi en 
åtgärd som snabbt och effektivt förbättrar balansen mellan upplåtelse-
formerna: Rot-stöd även för hyresrätten med 50 procent av utgifterna 
för arbeten. Självklart ska även bostadsrättsföreningar få möjlighet till 
samma stöd.
    Om regeringen menar allvar med att skapa långsiktiga stabila regler 
för hyresrätten, bör Anders Borg agera och ta till sig vår reform. Det 
behövs också åtgärder som bidrar till att skapa balanserade villkor för 
nyproduktion. Att en nybyggd hyresrätt till följd av skatteregler blir 
cirka 2 000 kronor dyrare per månad att bo i jämfört med en ägd 
bostad, är inte acceptabelt. Resultatet blir att det inte går att bygga 
hyresrätter med hyror som många kan betala. På så sätt späds bostads-
bristen på – en brist som påverkar enskilda personers möjligheter till 
ett bra liv och hela regioners möjligheter till en god utveckling.



Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo har drivkraften 
och viljan att lyfta hyresrätten till  ett självklart boendealternativ. 
För att det ska vara möjligt måste de ekonomiska villkoren för de 
olika upplåtelseformerna bli likvärdiga. Människor ska inte 
tvingas välja boende utifrån statliga skatter och subventioner. Vår 
skattereform underlättar det fria valet – och förbättrar möjlig-
heten att renovera och bygga nytt till rimliga hyror.

Reinhold Lennebo
vd Fastighetsägarna Sverige
Barbro Engman
förbundsordförande Hyresgästföreningen
Kurt Eliasson
vd Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag “

“ALLT FÄRRE HYRESRÄTTER
Antalet hyresrätter ökade med 4 procent mellan 1990 och 2008. 
Antalet bostadsrätter i flerbostadshus ökade med 46 procent under 
samma period. Sedan 1990 har cirka 233 000 bostadsrättslägenheter 
tillkommit. De flesta av dem, 131 000, har tillkommit genom ombild-
ning från främst hyresrätter. 95 000 bostadsrättslägenheter har till-
kommit genom nybyggnad. Av de ombildade lägenheterna ligger hela 
94 procent i storstadsområdena och 74 procent återfinns i Stockholms 
län.
Källa: SCB “

SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. Från 2003. "Ge oss en 
bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." 

http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr69d.html
http://wimnell.com/omr69d.html


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

Förslag till nytt gymnasieprogram.

El- och energiprogrammet    
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Automation, 400 poäng
Dator- och kommunikationsteknik, 400 poäng
Elteknik, 500 poäng
Energiteknik, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Automation:
Automationstekniker
Industrielektriker
Mekatroniker
Processautomationstekniker
Dator- och kommunikationsteknik:
Elektroniksupporttekniker
Eventtekniker
Hemservicetekniker
IT-supporttekniker
Nätverkstekniker
Servicetekniker
Teknisk säljare
Elteknik:
Elektriker
Hisstekniker

Järnvägstekniker, el och signal
Larmtekniker
Energiteknik:
Drift- och underhållstekniker
Driftoperatör
Kraft/värmeoperatör
Laborant
Vattenkraftsoperatör
Vattenmiljötekniker

Skolverkets förslag till examensmål för el- och energiprogrammet
    El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta  
med automatiseradeproduktionssystem, system för energi-, miljö- och 
vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att 
arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och 
bistå samhällsviktiga basfunktioner såsom produktion, installation och 
distribution av el-, energi- och vattensystem. Den ska därför ge 
kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i 
att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden.
    Dator- och kommunikationsteknik och samhällets it-infrastruktur 
ska också vara centralt inom utbildningen. Säkerhetsfrågor är av ytter-
sta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena. Utbildningen ska 
därför leda till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och 
internationella överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet, 
standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: dator- och kommunikationsteknik; kurs: datorteknik, 100 
poäng.



Ämne: elektroteknik; kurs: elektroteknik 1, 100 poäng.
Ämne: energiteknik; kurs: energiteknik 1, 100 poäng.
Ämne: mekatronik; kurs: mekatronik 1, 100 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Skolverket vill med dessa kurser ge eleverna en praktisk och 
laborativ start på utbildningen. Dessutom ger dessa kurser grund-
läggande kunskaper om programmets kärna och identitet samt ger 
eleverna möjlighet att få en överblick över de inriktningar som er-
bjuds.
    Branscherna har sett fördelar med detta upplägg eftersom eleverna 
först får se och pröva de olika inriktningsmomenten, innan de bestäm-
mer vilken inriktning de ska välja. Detta anser branscherna är bra 
eftersom eleverna vid valtillfället i grundskolan inte alltid har till-
räckliga kunskaper om programmet.

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Vvs- och fastighetsprogrammet    
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Fastighet, 300 poäng
Kyl- och värmepumpsteknik, 300 poäng
Ventilationsteknik, 300 poäng
Vvs, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Fastighet
Fastighetsskötare
Fastighetsvärd
Fastighetstekniker

Kyl- och värmepumpsteknik
Kylmontör
Kyltekniker
Ventilationsteknik
Ventilationstekniker
Vvs
VVS - montör
Industrirörsmontör
Isoleringsmontör

Skolverkets förslag till examensmål för vvs- och fastighetspro-
grammet
    Vvs- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation 
samt vvs.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i installation, 
felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastig-
heter, tekniska anläggningar och system, som till exempel värme-, 
ventilations- och kylsystem. Den ska också ge eleverna kunskaper i 
reglerteknik och energioptimering av anläggningar samt utveckla deras 
förmåga till systemtänkande. Även planering, genomförande och 
dokumentation av arbetsuppgifter samt kvalitets-säkring av utfört 
uppdrag ska ingå i utbildningen. Dessutom ska utbildningen ge 
eleverna kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser 
samt kännedom om nationella och internationella bestämmelser som 
gäller för yrket.
    Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla 
deras förmåga att omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resurs-
användning i praktisk handling. Eleverna ska ges möjligheter att förstå 
hur effektiv energianvändning leder till en hållbar utveckling. Vid 



nybyggnad, omvandling av det befintliga byggnadsbeståndet, repara-
tion, underhåll och installation krävs kunskaper om vilka system och 
produkter som är mest energieffektiva och hur man arbetar med mesta 
möjliga miljöhänsyn.
    Många arbetsuppgifter inom yrkesområdena innebär kontakter med 
entreprenörer, beställare och kunder. Det ställer krav på social förmåga 
och känsla för service. Utbildningen ska därför utveckla elevernas 
förmåga att kommunicera och samverka med andra människor oavsett 
deras bakgrund. Utbildningen ska också utveckla serviceförmåga, 
kvalitetsmedvetenhet och kreativitet.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: ellära; kurs: ellära, 100 poäng.
Ämne: systemkunskap; kurser: systemuppbyggnad 1, 100 poäng och 
värmelära 1,
100 poäng.
Ämne: verktygs- och materialhantering; kurs: verktygs- och material-
hantering 1, 100 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen. Skolverkets förslag till programgemensamma ämnen grundar 
sig på att det ska finnas ett gemensamt innehåll som är grundläggande 
för fortsättningen in mot de olika inriktningarna och yrkesutgångarna, 
med ett omfång av 400 poäng. 
    Branscherna har framhållit att det programgemensamma utrymmet 
ska innehålla ämnen som dels är viktiga som grund för samtliga 
inriktningar och yrkesutgångar, dels är utformade så att de utan svårig-
het kan anpassas till de olika inriktningarna, på ett sätt som kan väcka 
intresse hos eleverna inför deras val av inriktningar. Ett omfång av 400 
poäng verkar rimligt enligt branscherna, vilket även framgår av deras 
remissyttrande. I det utrymmet ska även ingå ett grundläggande ämne 

inom elområdet som bidrar till den teoretiska kravnivån för kommande 
elbehörighet. Nämnas bör att Elsäkerhetsverket för närvarande 
förbereder nya föreskrifter om behörighetskrav inom elområdet. 
Därför råder det viss osäkerhet om vilka kravnivåer som kommer att 
gälla för utbildningar som i förlängningen ska kunna leda till 
elbehörighet, utan att för den skull leda till yrke som elinstallatör.
    Sammantaget skapar de tre ämnena en teknisk grund för de fyra 
inriktningarna i programmet, med ett systemtänkande, kombinerat med 
miljö- och energiaspekter.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf


Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Energi       

Sida Tabell nr/område  i årsboken
169  158 Vindkraft

170  159 Energi

172  160 Elektrisk energi, produktion 1936–2008, GWh

172  161 Energipriser 1:a kvartalet 2000–2009 för olika typkunder, 
 normalprisavtal, öre per kWh

172  162 Tillverknings- och utvinningsindustrin, förbrukning av 
 elenergi1936–2008

173  163 Energibalans, översikt, petajoule (PJ)

173  164 Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av 
 inköpt bränsle och elektrisk energi efter bränsleslag

174  165 Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av 
 elektrisk energi efter näringsgren

174  166 Genomsnittligt elenergipris för olika hushållskunder den 1 
 januari öre/kWh

175  167 Genomsnittliga nättjänstpriser för olika hushållskunder 
 den 1 januari, öre/kWh

175  168 Elektrisk energi, produktion ochförbrukning

176  169 Vattenkraft, utbyggdden 31 december

176  170 Kärnkraftsenergi tillgång ochproduktion

177  171 Använda energislag för permanentbeboddasmåhus (inkl. 
 småhus på lantbruksfastighet)

177  172 Uppskattad total energianvändningför uppvärmning och 
 varmvatten i bostäder och lokaler, TWh

178  173 Leveranser av motorbensin, dieselbränsle och 
 eldningsolja till slutligaförbrukare år 2008, länsvis

178  174 Byten av elleverantör (elhandelsföretag) samt beräknad 
 bytesvolym

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


Energimyndigheten.

Energimyndigheten - Start
Från Energimyndighetens hemsida på Internet 2 mars 2010.

Kalender
Webbkarta
Other languages
English
Lättläst
Anpassa

Start
Om oss
Energifakta
Hushåll
Företag
Forskning
Internationellt
Press
Ämne

Webbkarta

Om oss
Vår verksamhet
Affärsutveckling och kommersialisering
Effektiv energianvändning
Energiarbete i kommun, län och region
Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting
Ansökan om stöd
Frågor och svar
Nyhetsbrev 
Seminarier
Förordning
Kommunal energi- och klimatrådgivning
Utbildningar
Transportutbildning
Belysningsutbildning
Klimatutbildning
Företagsrådgivning utbildning
Grundutbildning
Kursprogram grundutbildningen 2010
Informationsmaterial energi- och klimatrådgivning
Nyhetsbrev 
Energi- och klimatrådgivare
Roller och ansvar från år 2008
Rollfördelning för åren 2003-2007
Kraftsamling 
Kraftsamling 2009
Kraftsamling 2008
Kraftsamling 2007
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Hur mäter vi?
Kraftsamling i Lennarts soffa
Teater SCENARIO2
Agera för att övertyga
Ett annat perspektiv
Bakom testresultaten
PR och media
Att leda och driva projekt
Tankar från Kraftsamling
Mingelbilder
Kraftsamling 2006
Kraftsamling 2006 gav ny energi
Myndigheten tror på framtiden
Klimatförändringarna måste stoppas!
Energideklarationen är här
Testing, testing
Workshop: Att få ut mitt budskap
Workshop: Bakom fasaden
Workshop: EU och projektvärlden 
Workshop: Framtid 
Workshop: Företagsrådgivning
Workshop: Kommunal integrering
Workshop: Rävar och gröngölingar
Kravmärkt mat och dryck
Kraftsamling 2005
Mona Sahlin gav råg i ryggen
Halvleksrapport från Thomas Korsfeldt och Andres Muld
Energirådgivaren som mäklare
Fokus på en ort
Medierna nappade på Energijakten
Ordna en energimässa!

Så nådde vi småföretagare
Återkommande annonsering
Så vill vi ha det i framtiden
Kraftsamling 2004
Dag ett: Arbetssätt
Dag två: Hur sätter vi mål?
Nåndag
Tips om arbetssätt
Kraftsamling 2003
Utvärdering av Kraftsamling
Bidrag till energi- och klimatrådgivning
Uppföljningar
De kommunala energi- och klimatrådgivarna
Regionala energikontor
Ekonomiskt stöd
Principer för bidrag
Ansökningar
Informations- och rådgivningsinsats riktad till fastighetsägare och 
småföretag
Kommunal energiplanering
Mål för energiplaneringen
Lokala utvecklingsprojekt - UPOS
Risk- och sårbarhetsanalys i Huddinge kommun
Risk- och sårbarhetsanalys i Malmö Stad
Risk- och sårbarhetsanalys i Ludvika kommun
Risk- och sårbarhetsanalys i Växjö kommun
Stöd till informations- och utbildningsprojekt
Regionala energi- och klimatstrategier
Föreskrifter
Energieffektiva myndigheter
Energitinget
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Golvvärme
Dåligt fungerande termostater
Biobränsle - ved och pellets
Ved
Vedpannor, kaminer och kakelugnar
Pellets och briketter
Pelletspannor, brännare och kaminer
Elvärme
Tips till dig med direktverkande el
Fjärrvärme
Närvärme
Gas
Olja
Solvärme
Värmepump
Bergvärme
Jord-, sjö- och grundvattenvärme
Luftvärme
Energimärkning av luftkonditionering och luft-luftvärmepumpar
Hitta din leverantör
Offerter och avtal
Frågor och svar om uppvärmning
Din övriga energianvändning i hemmet
Belysning - lågenergilampor och kompaktlysrör
Alternativ till glödlampan
Beskrivning av lågenergilampor
Beskrivning av kompaktlysrör
Beskrivning av halogenglödlampa ”Classic”
Beskrivning av klara kronljuslampor
Beskrivning av matta kron- och klotlampor
Beskrivning av halogenglödampor energiklass B

Frågor och svar om lågenergilampor
Lågenergilampan innehåller kvicksilver
Fönster och dörrar
Täta kring fönstret
Hemelektronik och standby
Datorns energianvändning
Värme från transformatorer
Isolering
Brister i isoleringen
Vatten och varmvattenberedare
Energieffektiva kranar och duschmunstycken
Ventilation
Självdragsventilation
Frånluftsventilation
FTX-system
Vitvaror
Energimärkning
Energimärkning av luftkonditionering och luft-luftvärmepumpar
Din livsstil
Vad kan jag göra för klimatet?
Dina resor
Ditt fordon
Dina resor till och från jobbet
Dina fritidsresor
Bilpool - att dela bil
Mat och dryck
Fisk och skaldjur
Frukt och grönt
Kött
Konsumtionsvaror
Din elräkning och nätavgift
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Lokaler och flerbostadshus
Bygga och renovera
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Klimatskal
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Fjärrvärme och närvärme
Solvärme
Värmepump
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Ventilation
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I dialog med hyresvärden
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Att tänka på vid elavbrott
Energianvändning i lokaler och flerbostadshus
Energideklaration av byggnader
EG-direktivet, utredningar och rapporter
eNyckeln
Fyra bostadsrättsföreningar
Brf Bellman
Effektiv lösning för jämn värme
Färre abonnemang och lägre effekt
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Till dubbel nytta
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Vad är en teknikupphandling?
Tester av energikrävande produkter
Trygg energiförsörjning

Forskning
Nyheter
Nyhetsarkiv 2008
Nyhetsarkiv 2007
Nyhetsarkiv 2006
Nyhetsarkiv 2005
Projektdatabas
Bränsleforskning
Bränsleprogrammet
Lantbruk
Skog
Förädling av bränslen
Strategisk kunskap
Energigasteknik
Materialteknik och termiska energiprocesser
Småskalig värmeförsörjning med biobränslen 
ERA-NET Bioenergy
Turbokraft
Värmeforsk
Avslutade program
Aska och askåterföring
Biobränslen och miljön
Energirelaterad strömningsmekanik
Fasta bränslen från jordbruksmark
Förbränning och förgasning av fasta bränslen för 
kraftvärmeproduktion
Kolbalanser

Termiska processer för elproduktion
Utsläpp och luftkvalitet
Forskningsresultat
Byggforskning
CERBOF byggforskningsprogram
Effektivare kyl- och värmepumpssystem – EFFSYS 2
Fjärrvärmeforskning
Solvärme
Solvärme - en sammanfattning 
Frågor och svar om solenergi
Nationella forskningsprojekt
Beställardrivna projekt
Internationella forskningsprojekt
Programutvärdering
Länkar
Energisystemstudier
Allmänna energisystemstudier
Programkonferens Katrineholm 6-7 maj
Forskningsarena 25-26 augusti
Forskningsresultat
Program Uthållig kommun
Internationell klimatpolitik
Program Energisystem
Ny kurs i energisystem för doktorander finansierade av 
Energimyndigheten
Grundforskning
Grundforskningskommittén
Industriforskning
Järn & stål
Jernkontoret
Swerea MEFOSGruv och mineral
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”Vi ska bygga 2 000 nya vindkraftverk på tio år”
DN2010-03-02 07:10. Publicerat 2010-03-02 00:50

    “Alliansregeringens ”tredje ben” i elproduktionen tar form: 
Snabb utbyggnad av förnybara elkällor, effektivisering och en 
förstärkning av stamnätet ska ge en robust elförsörjning. Rege-
ringen tar nu nästa steg för att förverkliga målet om att öka 
elproduktionen med 25 TWh från förnybara källor fram till 2020. 
Detta gör vi genom att på torsdag besluta om en proposition som 
lägger fast nya kvoter i  elcertifikatsystemet. Förslaget betyder att 
elcertifikaten förlängs till år 2035. Fram till 2020 kommer därför 
utbyggnadstakten av förnybar elproduktion att öka kraftigt, 
bland annat i  form av 2 000 nya vindkraftverk vilket innebär 10 
TWh vindkraft. Sverige har också utomordentliga förutsättningar 
att i snabb takt öka elproduktionen från bio-bränsleeldade 
kraftvärmeverk, skriver Maud Olofsson.”

    “Den gångna vintern har i många avseenden varit extrem. Stora 
delar av landet har haft den kallaste perioden på årtionden med stora 
mängder snö. Under denna period har många av de svenska kärnkrafts-
reaktorerna stått stilla, samtidigt som vi tärt på vattenkraftsmagasinen. 
Privatpersoner och företag får nu ta konsekvenserna med historiskt 
höga elpriser. Trots det stora bortfallet av kärnkraftsproduktion har vår 
elförsörjning varit säker. En viktigt förklaring är den så kallade 
effektreserven och att vi har en fungerande nordisk elmarknad.

Den gångna vintern visar ändå med stor tydlighet att vår elförsörj-
ning är sårbar. Konsekvenserna av att en stor del av kärnkraften står 
stilla är ett tydligt exempel, men situationen har varit liknande under 
perioder med lite regn och minskad produktion av vattenkraft som 
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följd. Detta får också konsekvenser utanför Sverige. Under den gångna 
veckan har regeringen haft intensiva kontakter med den norska 
regeringen som likt oss oroar sig för energiförsörjningen på vår 
gemensamma marknad. Regeringens slutsats är att vi i alltför hög grad 
är beroende av bara två kraftslag: vattenkraft och kärnkraft. Det vilar 
ett tungt ansvar på energibolagen att förse svenska folket med den el vi 
behöver.

I dag har jag därför bjudit in representanter för de tre stora 
energibolagen i Sverige till ett möte. Jag vill både ha svar på vad 
de avser att göra för att säkerställa driften av kärnkraften men 
också få redovisat de investeringar de planerar i förnybart för att 
vi framöver ska slippa uppleva vinterns extrema situation igen. 
För att skapa en långsiktigt robust elförsörjning behöver vi ett 
tredje ben, en kraftfull utbyggnad av förnybar energi.
    I mars förra året lade regeringen grunden för detta genom det histo-
riska beslutet om en långsiktig överenskommelse om energipolitiken. 
Överenskommelsen syftar till att uppnå försörjningstrygghet, kon-
kurrenskraft och ett ekologiskt hållbart energisystem. Den historiska 
låsningen kring kärnkraftens långsiktiga förutsättningar löstes upp. 
Steg för steg genomför vi nu planen.

Sverige har i dag EU:s högsta andel förnybar energi. Riksdagen 
har beslutat om att andelen förnybar energi år 2020 ska vara 
minst 50 procent av den totala energianvändningen. Redan i dag 
används ca 125 TWh bioenergi vilket motsvarar så mycket som 20 
procent av all tillförd energi. Det är energimässigt mer än 
produktionen av kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Sverige 
har utomordentligt goda förutsättningar för att öka produktionen 
av förnybar el i snabb takt framför allt i  form av el från bio-
bränsleeldade kraftvärmeverk och vindkraft.

    Medlet för att nå målet är elcertifikatsystemet som är ett marknads-
baserat teknikneutralt system. Drivkraften är att den billigaste 
produktionen byggs först vilket håller nere kostnaden för företag och 
elkonsumenter. Systemet är ett mycket effektivt styrmedel för att driva 
fram investeringar i ny miljövänlig elproduktion. Hittills har den 
förnybara elproduktionen ökat med cirka 9 TWh, framför allt i form av 
el som producerats med biobränsle i form av biprodukter från skogs-
industrin.

Under senare år har också vindkraften ökat markant, och nu slår 
investeringarna rekord. Över 500 MW installerades i fjol vilket 
motsvarar en årsproduktion på minst 1,2 TWh.
    Nu tar vi nästa stora steg. Regeringen kommer på torsdag att besluta 
om en proposition som lägger fast nya kvoter i elcertifikatsystemet så 
att målet om 25 TWh till år 2020 blir verklighet. Det ska jämföras med 
det tidigare målet på 17 TWh till år 2016.
    Förslaget innebär bland annat att nya så kallade kvoter läggs fast 
och att elcertifikatsystemet förlängs till år 2035. Under perioden fram 
till år 2020 kommer därför utbyggnadstakten av förnybar elproduktion 
att öka kraftigt. Energimyndigheten har gjort bedömningen att det 
innebär ytterligare 10 TWh vindkraft. Det innebär att 2 000 nya vind-
kraftverk av dagens normala storlek kan komma att byggas fram till år 
2020. Motsvarande siffra för biobränslebaserad kraft är 5 TWh. Som 
jämförelse motsvarar 25 TWh halva den samlade kärnkrafts-
produktionen i Sverige under förra året. Kostnadsbilden kommer dock 
att vara avgörande för fördelningen mellan de olika energislagen.

Mot bakgrund av alla insatser gör Energimyndigheten bedöm-
ningen att Sverige kommer att ha ett elöverskott under de när-
maste tjugo åren. Detta innebär en stabil elförsörjning vilket också 
håller nere priset. Svenska folket och våra företag kommer 



därmed långsiktigt av allt att döma, kunna ha ett elpris som är 
konkurrenskraftigt i jämförelse med andra europeiska länder.
    En kraftfull utbyggnad av ny förnybar energi, det tredje benet i 
elförsörjningen, är en prioriterad uppgift för regeringen. Det är dock 
inte allt. Ett alltför underskattat område är energieffektivisering och att 
elkunderna får större möjligheter att påverka sina egna energikost-
nader. Regeringen kommer att ta flera initiativ som gör det mer lön-
samt för enskilda personer att spara el med bland annat förslag om 
timmätning för hushållen.

Regeringen prioriterar också förstärkningar av stamnätet. Enbart 
med ett robust elnät kan elen överföras till de områden den bäst 
behövs. Det skapar också förutsättningar för en utbyggnad av ny 
produktionskapacitet. Ett robust stamnät är också viktigt för att kunna 
exportera el när vi har ett överskott. I år investeras 2,3 miljarder kro-
nor i utbyggnad av stamnätet vilket är mer än en fyrdubbling jämfört 
med investeringsnivåerna på 1990-talet och i början av 2000-talet. 
Kommande år planeras ytterligare ökade investeringar i stamnätet.
    Vi behöver också stärka överföringskapaciteten mellan de nordiska 
länderna. Den norska regeringen har i samtal med oss nu lovat att 
forcera utbyggnaden av nätet mellan våra länder. Det är ett mycket 
välkommet besked som leder till större försörjningstrygghet. Svensk el 
med låga utsläpp av koldioxid kan också ersätta fossilbaserad produk-
tion på den europeiska elmarknaden. Det är en av de effektivaste 
åtgärderna vi kan göra för klimatet.

Allians för Sverige genomför steg för steg den långsiktiga energi-
politik som Sverige behöver, med trygg, konkurrenskraftig och eko-
logiskt hållbar energiförsörjning. Med ett förstärkt elcertifikatssystem 
tar vi nu nästa stora steg mot en trygg energiförsörjning på tre ben.

Maud Olofsson näringsminister (C) “

”Fusion inom två år.”
DN 2010-02-23

“SAN DIEGO.Amerikanska fysiker hävdar att de kan producera 
energi med hjälp av så kallad fusion inom två år. Inom femton, 
tjugo år skulle USA i så fall ha tillgång till  en ren, ofarlig och 
outsinlig energikälla.”

   “– Det låter för bra för att vara sant. Men vi är på väg att klara det, 
säger Edward Moses som framträdde på det stora amerikanska veten-
skapsmötet AAAS.
    Edward Moses är en av ledarna för arbetet med fusion på Lawrence 
Livermore National Laboratory – en säkerhetsklassad amerikansk 
anläggning som bland annat sysslar med vapenforskning.
    Fysiker har i många år drömt om att producera energi på samma sätt 
som solen och andra stjärnor gör: genom att slå ihop grundämnet väte 
till grundämnet helium.

I Cadarache i södra Frankrike håller ett stort antal länder, inklusive 
Sverige, på att bygga en gigantisk fusionsanläggning som kallas för 
Iter. Där ska fysiker åstadkomma fusion i en magnetisk kammare som 
kallas tokamak. Iter ska stå klart 2019. Omkring år 2026 ska fysikerna 
kunna få ut mer energi än de stoppar in i denna anläggning.
    Men det kommer Lawrence Livermore att klara redan i år, eller 
åtminstone till år 2012, hävdar Edward Moses.
    Amerikanerna använder en helt annan teknik, där vätet komprimeras 
med hjälp av superstarka laserstrålar.
    – Steg ett var att bygga lasrar som är tillräckligt kraftiga och har 
tillräckligt hög kvalitet. Folk sa att det var omöjligt. Men vi klarade 
det redan förra året, säger Moses.
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Nästa steg är att använda lasrarna för att fixera materialet så att det 
först blir minus 200 grader Celsius, och sedan komprimera det så att 
värmen stiger till 100 miljoner grader.
    – Vi ska börja med det i juni, säger Edward Moses.
Om laboratorieförsöken lyckas kan en större försöksanläggning vara 
klar om tio, femton år, och en kommersiell anläggning om femton, 
tjugo år. Edward Moses har gott hopp om att energi från en sådan 
fusionsanläggning skulle kunna hävda sig ekonomiskt, trots att den 
skulle kosta 3,5 miljarder dollar.
    – Det handlar om politisk vilja. Jag tror att debatten förändras de 
närmaste åren. Vi behöver ren energi i framtiden.
Den enda råvara hans anläggning behöver är vatten, och det duger med 
salt havsvatten.
    – Vi skulle kunna driva hela San Diego i ett år med ett badkar med 
vatten.

Karin Bojs
karin.bojs@dn.se “

“ LÄS MER Flera försöker bli först med fusion “
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Remissversion av ny kursplan i hem- och 
konsumentkunskap i grundskolan.
Syfte
     Livet i hem och familj har alltid haft en central betydelse för 
människan. Våra vanor i hushållet påverkar vårt välbefinnande, sam-
hället och naturen. I dagens hushåll har konsumtionen fått en allt mer 
framträdande roll. Kunskap om hushållets verksamheter ger oss 
verktyg för att kunna göra medvetna val och på så vis påverka egna 
och andra människors livsvillkor nu och i framtiden för en hållbar 
utveckling.
     Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper om och förståelse för arbetet i 
hemmet samt dess villkor och konsekvenser för hälsa, välbefi nnande 
och gemensamma resurser.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett kunnande 
som rör mat och måltider samt andra uppgifter i hushållet i en process 
där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Därigenom ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla sin nyfi kenhet och sin kreativitet.
     Vidare syftar undervisningen till att eleverna utvecklar kunskaper 
om konsumtionens villkor och konsekvenser. Genom undervisningen 
ska eleverna få förutsättningar att ta egna initiativ och lösa de problem 
som en ung konsument kan ställas inför.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för 
jämställdhetens, arbetsfördelningens och kommunikationens betydelse 
för relationerna mellan människor samt för allas möjligheter att delta i 
hushållet och samhällslivet. Undervisningen ska även bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om kulturella variationer och traditioner

i olika hushåll.
    Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att
- planera och tillaga måltider för olika situationer och sammanhang,
- hantera och lösa problem i olika verksamheter i hushållet, samt
- värdera och refl ektera över val och handlingar i hushållet utifrån 
perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.

Centralt innehåll
Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla
följande centrala innehåll
I årskurserna 1–3
Måltidens verktyg
- Recept med bilder och text.
- Redskap vid matlagning. Redskapens namn, funktion och använd-
ning.
- Hygien och rengöring vid matlagning och måltider.
Mat och hälsa
- Behov av måltider under en dag. Olika matmodeller, till exempel 
tallriksmodellen
- Frukost och mellanmål. Hur de kan tillagas och varieras.
- Sinnenas betydelse för måltidsupplevelsen.
Ekonomi och konsumtion
- Vad olika matvaror kostar. Prisjämförelser mellan matvaror.
Miljö och livsstil
- Miljömärkningar av produkter, märkningarnas symboler och deras 
betydelse.
- Sortering av matavfall och förpackningar i hemmet.

I årskurserna 4–6
Måltidens verktyg



- Recept, instruktioner och vanliga begrepp för bakning och mat-
lagning.
- Metoder för bakning och matlagning och hur de kan påverka 
resultatet.
- Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning 
och hur dessa används på ett säkert sätt.
- Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av 
livsmedel.
Mat och hälsa
- Individuella behov av energi och näring och hur måltider kan 
komponeras utifrån dem.
- Varierade och balanserade måltider. Måltidsfördelning under en dag 
respektive en vecka. Olika matmodeller som kan användas som 
planeringsstöd.
- Planering och organisering vid tillagning av måltider och av andra 
uppgifter i hushållet.
- Arbetsfördelning i samband med måltider.
- Sinnenas betydelse för måltidsupplevelsen.
Ekonomi och konsumtion
- Egna pengar. Planering, sparande och konsumtion.
- Reklam och konsumentinformation och deras påverkan på 
människors konsumtionsval.
- Produktjämförelser utifrån jämförpris, innehåll och smak.
Miljö och livsstil
- Val av varor och produkter utifrån säsong, miljömärkning, etisk 
märkning och närproduktion.
- Källsortering.

I årskurserna 7–9
Måltidens verktyg
- Receptsökning i tryckta och digitala medier samt skapande av egna

recept. Receptjämförelser.
- Metoder för bakning och matlagning och hur de kan påverka arbets-
process och resultat.
- Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning 
och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
- Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av 
livsmedel.
Mat och hälsa
- Beräkning av mängder och användning av råvaror vid matlagning.
- Effektiva tillagningsmetoder utifrån resursanvändning och matkvali-
tet.
- Människors olika närings- och energibehov. Hur varierade och balan-
serade måltider kan komponeras utifrån dessa aspekter.
- Planering och organisering vid tillagning av måltider och andra upp-
gifter i hushållet.
- Betydelsen av att lyssna på och kommunicera med andra samt att 
finna gemensamma lösningar i samband med måltider och andra upp-
gifter i hushållet.
- Arrangering av måltider. Hur måltiden påverkar upplevelsen av 
gemenskap och välbef nnande.
- Larmrapporter och aktuella debatter om mat och hälsa i olika medier.
- Kroppsideal, dieter och matrelaterade sjukdomar.
Ekonomi och konsumtion
- Hushållets villkor och förutsättningar: tid, pengar och kunskap. Hur 
dessa har förändrats över tid.
- Planering av hemmets ekonomi i relation till familjemedlemmars be-
hov och önskemål.
- Innehåll i livsmedel och andra varor. Hur innehållet anges genom 
innehållsdeklarationer och annan information, till exempel ursprungs-, 
hållbarhets- och miljömärkning.
- Produktjämförelser utifrån pris, kvalitet, hälsa och miljöpåverkan.



- Reklam och mediers påverkan på konsumtion. Individens egen med-
verkan till spridning av kommersiella budskap.
- Konsumentens rättigheter och skyldigheter. Myndigheters stödjande 
funktion och konsumentinformationens roll.
Miljö och livsstil
- Resurs- och tidseffektiva rutiner och metoder samt produktval vid 
matlagning, tvätt och rengöring.
- Produktionsmetoder och produktionskedjor för olika råvaror och 
produkter. Hur olika metoder påverkar klimatet.
- Tillvaratagande och återanvändning av livsmedel och andra produk-
ter i hushållet. Kompostering och annan källsortering.
- Kulturella måltidsvariationer och mattraditioners ursprung och 
betydelse. Hur dessa kan förstås utifrån behov och förutsättningar i 
dagens hushåll.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Hem- och konsumentkunskap (84 kB)
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646 Personlig hygien o d, klädvård 
(utom 648 tvätt o d).

Libris/SAB:
Qcd  Personlig hygien (531)
Qcc  Kläder och sömnad (2 998)
(DC 646, DK 646 Kläder, kroppsvård).

SSYK 96 Yrken:
5141Frisörer, hudterapeuter m.fl.
5149Övrig servicepersonal, personliga tjänster

SUN 2000 Utbildningar:
815aUtbildning för hårvård
815xAnnan utbildning inom hår- och skönhetsvård
Massageutbildning; skönhetsvård/välbefinnande 815 _
Frisörutbildning 815 a
Hårvård 815 a
Fotvårdsterapeututbildning 815 x
Skönhetsvård 815 x

SPIN 2007 varor och tjänster:
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård
96.021 Tjänster avseende hårvård
96.021.01 Tjänster avseende hårvård för kvinnor och flickor
96.021.02 Tjänster avseende hårvård för män och pojkar
96.021.03 Människohår, obearbetat
96.022 Tjänster avseende skönhetsvård
96.022.01 Tjänster avseende hudvård, manikyr och pedikyr

96.022.02 Annan skönhetsvård
96.04 Tjänster avseende kroppsvård
96.040 Tjänster avseende kroppsvård
96.040.00 Tjänster avseende kroppsvård
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647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och 
utgifter mm.

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Hushållens ekonomi           
Sida Tabell nr/område  i årsboken
301  308 Hushållens inkomster

304  309 Förmögenhet

305 310 Andel miljonärer per kommun 2008

306  311 Hushållens utgifter

308  312 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens i olika 
 åldrar

308  313 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens 1993–2007

308  314 Pigans lön i procent av drängens

309  315 Sammanräknad förvärvsinkomst 2007, antal personer 
 efter kön, ålder och inkomstklass

311  316 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande 
 priser efter kön och ålder, tkr

311  317 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2007 års 
 priser efter kön och ålder, tkr

312  318 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön i 
 län och kommuner 2007

314  319 Summa förvärvs- och kapitalinkomst, medianvärden i 
 löpande priser efter könoch ålder

315  320 Summa förvärvs- och kapitalinkomst, medianvärden i 
 2007 års priser efter kön och ålder

315  321 Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och 
 heltidsanställda personer, 20–64 år, utan inkomst från 
 näringsverksamhet, medianvärden i 2007 års priser, tkr

316  322 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och 
 kapitalinkomst

316  323 Inkomststruktur för samtliga hushåll,medelvärden i 2007 
 års priser, tkr

317  324 Disponibel inkomst inkl. kapitalvinst per 
 konsumtionsenhet (k.e.) i deciler församtliga individer, 
 medelvärden per k.e. i 2007 års priser, tkr

317  325 Disponibel inkomst exkl. kapitalvinst per 
 konsumtionsenhet (k.e.) i deciler församtliga individer, 
 medelvärden per k.e. i 2007 års priser, tkr

318 326 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för 
 individer 20– år efterhushållstyp, medianvärden per k.e. i 2007
 års priser, tkr

319  327 Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år, 
 procent

319  328 Reala och finansiella tillgångar, skulder och 
 nettoförmögenhet för kvinnor och män i olika åldersgrupper
 2007

320  329 Tillgångar och skulder för kvinnor och män 2007

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Konsumentverkets hushållsbudgetar:för 
2009 +bostadskostnader mm. 
Klicka:
Sven Wimnell 3 mars 2010: Konsumentverkets hushållsbudgetar för 
2009 och bostadskostnader mm samt skatteförslag.
(http://wimnell.com/omr36-39zasid344-354pdf)

SPIN 2007 varor och tjänster:
68 Fastighetstjänster
68.100 Handel med egna fastigheter
68.100.01 Köp och försäljning av bostadsfastigheter och därtill 
knutna jordfastigheter
68.100.02 Försäljning eller köp av andelsrättsegendom
68.100.03 Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för 
bostadsbyggnader
68.100.04 Köp och försäljning av andra fastigheter än 
bostadsfastigheter och därtill knutna jordfastigheter
68.100.05 Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för 
andra byggnader än bostäder
68.201 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna 
eller arrenderade bostäder
68.201.00 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna 
eller arrenderade bostäder
68.202 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna 
eller arrenderade industrilokaler
68.202.00 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna 
eller arrenderade industrilokaler
68.203 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna 
eller arrenderade, andra lokaler

68.203.00 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna 
eller arrenderade, andra lokaler
68.204 Tjänster avseende förvaltning i bostadsrättsföreningar
68.204.00 Tjänster avseende förvaltning i 
bostadsrättsföreningar
68.209 Tjänster avseende övrig förvaltning av egna eller 
arrenderade fastigheter
68.209.00 Tjänster avseende övrig förvaltning av egna eller 
arrenderade fastigheter
68.310 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag
68.310.01 Tjänster avseende förmedling av bostadsfastigheter 
och därtill knutna jordfastigheter, utom andelsrättsegendom
68.310.02 Tjänster avseende förmedling av 
andelsrättsegendom
68.310.03 Tjänster avseende förmedling av obebyggda tomter 
avsedda för bostadsbyggnader
68.310.04 Tjänster avseende förmedling av andra fastigheter än
bostadsfastigheter och därtill knutna jordfastigheter
68.310.05 Tjänster avseende förmedling av obebyggda tomter 
avsedda för andra byggnader än bostäder
68.310.06 Tjänster avseende värdering av fastigheter på 
uppdrag
68.32 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag
68.320 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag
68.320.01 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag 
av bostadsfastigheter, utom andelsrättsegendom
68.320.02 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag 
av andelsrättsegendom
68.320.03 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag 
av andra fastigheter än bostadsfastigheter
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648 Städnings-, rengörings- och 
tvättverksamheter o d. 

SPIN 2007 varor och tjänster:
96.01 Tvätteritjänster
96.011 Tjänster avseende industri- och institutionstvätt
96.011.01 Tjänster avseende kemtvätt (inklusive rengöring av 
pälsartiklar), industri- och institutionstvätt
96.011.02 Tjänster avseende pressning, industri- och 
institutionstvätt
96.011.03 Tjänster avseende färgning, industri- och 
institutionstvätt
96.011.04 Tjänster avseende annan rengöring av textilier, 
industri- och institutionstvätt
96.012 Tjänster avseende konsumenttvätt
96.012.01 Tvättomattjänster
96.012.02 Tjänster avseende kemtvätt (inklusive rengöring av 
pälsartiklar), konsumenttvätt
96.012.03 Tjänster avseende pressning, konsumenttvätt
96.012.04 Tjänster avseende färgning, konsumenttvätt
96.012.05 Tjänster avseende annan rengöring av textilier, 
konsumenttvätt

81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och 
underhåll av grönytor

81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster
81.10 Fastighetsrelaterade stödtjänster
81.100 Fastighetsrelaterade stödtjänster

81.100.00 Fastighetsrelaterade stödtjänster

81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård
81.21 Tjänster avseende lokalvård
81.210 Tjänster avseende lokalvård
81.210.00 Tjänster avseende lokalvård
81.22 Tjänster avseende rengöring och sotning av byggnader
81.221 Tjänster avseende rengöring av byggnader
81.221.01 Tjänster avseende fönstertvättning
81.221.02 Tjänster avseende sanering av anläggningar och 
slutna system
81.221.03 Tjänster avseende specialrengöring av lokaler
81.221.04 Tjänster avseende annan specialrengöring
81.222 Skorstensfejartjänster
81.222.00 Tjänster avseende sotning
81.29 Tjänster avseende annan rengöring
81.290 Tjänster avseende annan rengöring
81.290.01 Tjänster avseende desinfektion och 
skadedjursbekämpning
81.290.02 Tjänster avseende sopning och snöröjning
81.290.03 Tjänster avseende andra renhållningstjänster
81.290.04 Tjänster avseende övrig rengöring

81.3 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor
81.30 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor
81.300 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor
81.300.00 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor



”Två av tre vill ha kvar Rut-avdraget.”
DN 2010-03-03

    “Två av tre svenskar vill  ha kvar skatteavdraget för hushålls-
nära tjänster. Det visar en webbaserad undersökning från Svenskt 
Näringsliv.”

    “Om de rödgröna vinner makten kommer det så kallade Rutav-
draget att avskaffas. Det beskedet gav på tisdagen Sahlin, Ohly och 
Wetterstrand under en pressträff med pensionärsorganisationerna.

    Beslutet var inte helt väntat, i synnerhet inte efter att MP gått ut 
och sagt att man vill behålla avdraget under en begränsad period för att 
inte riskera arbetstillfällen under dåliga tider. Utspelet gjorde också att 
Socialdemokraternas splittring i frågan blev tydlig.
 
   Men nu har de tre partierna alltså enats – något som kan komma att 
kosta dem röster i höstens val. Enligt undersökningen från Svenskt 
Näringsliv, själv part i målet, vill nämligen en majoritet av svenskarna 
ha kvar Rut-avdraget; två av tre ställer sig positiva.
Även många S-väljare är för skattereduktionen – fyra av tio tycker att 
den är viktigt. En lägre andel än den genomsnittliga väljaren, men 
fortfarande en relativt hög siffra.

    På tisdagen förklarade Mona Sahlin beslutet med att det är ”en 
prioriteringsfråga”.
    – Det handlar om 1,3 miljarder kronor som alla är med att betala 
och det är några få, framförallt de rika sin utnyttjar det. Det är gruppen 
som i dag har fått tusentals kronor i månaden i skattesänkning sam-
tidigt som 25.000 människor som har blivit uppsagda ifrån barnom-
sorg, inom skolan och äldreomsorgen.

    – I dag behövs alla medel för att få barngrupperna att bli mindre och 
förskolorna fler, sade Sahlin i SVT:s Aktuellt.

    Statsminister Fredrik Reinfeldt har i stället valt att betrakta Rut-
avdraget som en jobbfråga.

    – Det sänker trösklar för grupper som har svårt att hävda sig på ar-
betsmarknaden. Det leder till att nysvenskar, kvinnor och yngre perso-
ner som kommer från arbetslöshet kan få jobb, det gör svarta tjänster 
vita och det är väldigt ofta det som är utmaningen för oss, sade han i 
Aktuellt.

    Enligt Almega sysselsätter branschen 11.000 personer. Av dessa 
skulle 5600 försvinna om avdraget slopades, menar arbetsgivarorga-
nisationen. Mona Sahlin bestrider beräkningarna och hävdar att det 
snarare rör sig om 3000-5000 jobb.

    Undersökningen visar att avdraget främst uppskattas i storstaden. I 
Stockholm vill hela tre av fyra behålla Rut-avdraget.
Omkring 1.000 personer tillfrågades av Novus Opinion i samarbete 
med Svenskt Näringsliv. Frågan som ställdes löd:

    ”Det så kallade Rut-avdraget innebär att man kan köpa hushållsnära 
tjänster som t ex städning, barnpassning eller gräsklippning till halva 
kostnaden genom att skatten på tjänsterna sänks. Tycker du att Rut-
avdraget borde finnas kvar eller tycker du att det borde avskaffas?”

Jenny Stiernstedt
jenny.stiernstedt@dn.se  “
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DN 100309:

“Rut-avdrag lågprioriterad valfråga.”
“En tredjedel av skatteavdragen för hushållsnära tjänster görs av 
personer som tjänar 50.000 kronor i månaden eller mer, skriver 
Aftonbladet som tagit del av statistik.” 

    “2008 fanns drygt 200.000 personer i den inkomstklassen. Av dessa 
gjorde drygt 19.000 personer rut-avdrag för totalt 153,8 miljoner kro-
nor.
    Bland de över 3,6 miljoner som har en månadsinkomst på 3.300—
19.900 kronor utnyttjades avdraget av omkring 28.000 personer. De 
gjorde totalt avdrag för 85,4 miljoner.
Sammantaget 2008 drog över 91.000 personer av totalt 439,7 miljo-
ner kronor för hushållsnära tjänster, enligt Aftonbladet.
    Bara 1 procent av väljarna tycker att rut, skatterabatt för hushålls-
nära tjänster, är valets viktigaste fråga.
    Det visar en undersökning som Novus Opinion gjort på uppdrag av 
LO. Den 4—8 mars fick 1.000 personer från en lista välja vilken fråga 
de anser viktigast inför höstens val.
I topp hamnar arbetslösheten som får stöd hos 41 procent, på andra 
plats kommer ekonomin, 11 procent, och på tredje pensionerna, 7 
procent. 
    I botten placeras barnomsorgen och hushållsnära tjänster med var-
dera 1 procent.
    Novus Opinion har också frågat vad de i stället helst vill satsa en 
miljard på.
I topp hamnar då fler anställda i vården (20 procent), i skolan (22 
procent) och i äldreomsorgen (14 procent). Bara 2 procent vill att 
pengarna ska gå till avdrag för hushållsnära tjänster.
   Det finns olika uppgifter om hur mycket rut kostar. De rödgröna bru-
kar använda siffran 1,3 miljarder kronor som enligt regeringens prog-

nos i budgeten var den långsiktiga bruttokostnaden för rut-avdraget.

Centerledaren Maud Olofsson hänvisar till en undersökning som 
gjorts av riksdagens utredningstjänst som visar att avdraget samman-
taget ger ett plus i statskassan.
    Förra veckan redovisade finansminister Anders Borg nya siffror på 
grund av den kraftiga ökningen av både rut- och rot-avdrag under 2009 
jämfört med 2008.

Finansdepartementets prognos för rut är nu 2,4 miljarder brutto, 
med en långsiktig nettokostnad på 0,6 miljarder kronor.
Men enligt Borg kan slutnotan hamna nära noll eller till och med bli 
positiv för staten.
    Även om rut hamnar på sista plats i rangordningen av valets vikti-
gaste frågor finns det enligt professor Henrik Oscarsson vid statsveten-
skapliga institutionen vid Göteborgs universitet "krut i rut".

På sin blogg redovisar Oscarsson siffror från Valundersökningen 
2006 om sambandet mellan åsikt och blockbyte.
    "Frågan om att tillåta avdrag för hushållsnära tjänster tillhörde en av 
de tyngsta förklaringarna till varför så många s-blocksväljare 2002 
bytte block och röstade på Alliansen i 2006 års riksdagsval", skriver 
han.

Av femtiotvå undersökta frågor hamnade rut på tredje plats, efter 
sociala bidrag och marknadsekonomi. Den så omdebatterade fastig-
hetsskatten kom åtta.
    Samtidigt tar Oscarssom upp att de rödgrönas beslut att avskaffa rut 
kan vara en noga uträknad strategi, utprövad av med hjälp av 
professionella kampanjmetoder och interna väljarstudier, för att skapa 
en ideologisk vattendelare.” 
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649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SPIN 2007 varor och tjänster:
 
87 Tjänster avseende vård och omsorg med boende. 
87.1 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård
87.10 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård
87.100 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård
87.100.00 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård

87.2 Tjänster avseende boende med särskild service för 
personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder 
eller missbruksproblem
87.20 Tjänster avseende boende med särskild service för 
personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder 
eller missbruksproblem
87.201 Tjänster avseende boende med särskild service för 
personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
87.201.01 Tjänster avseende boende med särskild service för 
barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller psykiska 
funktionshinder
87.201.02 Tjänster avseende boende med särskild service för 
vuxna med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
87.202 Tjänster avseende boende med särskild service för barn 
och ungdomar med missbruksproblem
87.202.00 Tjänster avseende boende med särskild service för 
barn och ungdomar med missbruksproblem
87.203 Tjänster avseende boende med särskild service för 
vuxna med missbruksproblem

87.203.00 Tjänster avseende boende med särskild service för 
vuxna med missbruksproblem

87.3 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda 
boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
87.30 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda 
boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
87.301 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda 
boendeformer för äldre personer
87.301.00 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda 
boendeformer för äldre personer
87.302 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda 
boendeformer för funktionshindrade personer
87.302.01 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda 
boendeformer för funktionshindrade barn och ungdomar
87.302.02 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda 
boendeformer för funktionshindrade vuxna

87.9 Tjänster avseende annan vård och omsorg med boende
87.90 Tjänster avseende annan vård och omsorg med boende
87.901 Tjänster avseende andra former av sociala insatser med 
boende för barn och ungdomar
87.901.00 Tjänster avseende andra former av sociala insatser 
med boende för barn och ungdomar
87.902 Tjänster avseende diverse andra former av sociala 
insatser med boende för vuxna
87.902.01 Tjänster avseende sociala insatser med boende för 
misshandlade kvinnor
87.902.02 Tjänster avseende andra former av sociala insatser 
med boende för vuxna
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård. Allm. hushållsarb. 
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65 Administration, distribution, 
kommunikation, organisation o d

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.
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651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

SPIN 2007 varor och tjänster:

82 Kontorstjänster och andra företagstjänster
82.110 Kombinerade kontorstjänster
82.110.00 Kombinerade kontorstjänster
82.19 Kopiering, dokumentsammanställning och andra 
specialiserade kontorstjänster
82.190 Kopiering, dokumentsammanställning och andra 
specialiserade kontorstjänster
82.190.01 Kopieringstjänster
82.190.02 Adresslistetjänster och postexpediering
82.190.03 Dokumentsammanställning och andra specialiserade 
kontorstjänster

82.200 Callcentertjänster

82.300 Tjänster avseende arrangemang av kongresser och 
mässor
82.300.01 Tjänster avseende arrangemang av kongresser
82.300.02 Tjänster avseende arrangemang av mässor

82.920 Förpackningstjänster
82.920.00 Förpackningstjänster
82.990 Övriga företagstjänster
82.990.01 Tjänster för tillhandahållande av fullständiga referat 
och maskinstenografi
82.990.02 Telefonibaserade stödtjänster
82.990.03 Övriga företagstjänster

62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d.

62.0 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d.

62.01 Dataprogrammeringstjänster
62.010 Dataprogrammeringstjänster
62.010.01 Tjänster avseende IT-design och -utveckling av 
tillämpningar
62.010.02 Tjänster avseende IT-design och -utveckling av 
nätverk och system
62.010.03 Programvara för spel (original)
62.010.04 Annan programvara (original)

62.02 Datakonsulttjänster
62.020 Datakonsulttjänster
62.020.01 Konsulttjänster avseende maskinvara
62.020.02 Konsulttjänster avseende system och programvara
62.020.03 Tekniska IT-stödtjänster
62.03 Datordrifttjänster
62.030 Datordrifttjänster
62.030.01 Näthanteringstjänster
62.030.02 Systemhanteringstjänster

62.09 Andra IT-tjänster och datatjänster
62.090 Andra IT-tjänster och datatjänster
62.090.01 Installation av datorer och kringutrustning
62.090.02 övriga IT-tjänster och datatjänster

SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
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6520-6524 Opolitisk offentlig civil 
förvaltning.

SKL. Sveriges Kommuner och Landsting.

Från SKLs hemsida på Internet 1 mars 2010 

OM SKL

SKL tycker
En politisk organisation
Styrelse och beredningar
Kansliorganisation
Frågor och svar om SKL
Inriktningsdokument
Kongress
Verksamhetsplan 2010
Stadgar
Förbundsavgift
Medlemsundersökningar
SKL:s medlemsservice
Våra företag
Årsredovisning 2008
Citrix
Lediga jobb
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Om Sveriges Kommuner och Landsting
    Hornsgatan 20 i Stockholm är en viktig mötesplats för Sveriges 
förtroendevalda. I förbundslokalerna möts politiker från hela 
landet i en process som ger avtryck på hemmaplan, på nationell 
och på internationell nivå.
    Det goda samtalet tystnar aldrig i huset vid Slussen; här möts olika 
grupper av politiker kring frågor som enkelt sammanfattat rör hur 
medborgarnas vardag kan förenklas och förbättras.
Merparten av de förtroendevalda som träffas här är deltagare på kurser 
och seminarier, som rör så vitt skilda ämnen som avloppsnät, 
mänskliga rättigheter och nya behandlingsmetoder i vården.
    SKL är en politiskt ledd organisation. De cirka 230 förtroendevalda 
som har ett uppdrag i förbundet samlas en gång i månaden för 
sammanträden i styrelsen och dess arbetsutskott samt delegationer, 
beredningar och programberedningar.
    Det är intensiva dagar när vi möts, partigrupper, sammanträden, 
överläggningar och gemensamma träffar snudd på överlappar 
varandra.
    Vid vår "politiker-info" har vi aktuella föreläsare, bland våra gäster 
finns statsråd, statssekreterare och generaldirektörer.
    Men vi finner alltid tiden för samtal, för att utbyta tankar och 
erfarenheter med varandra utifrån våra olika förutsättningar i detta 
långa land.
    Oavsett om man som förtroendevald lämnar Hornsgatan 20 efter ett 
seminarium, eller efter ett uträttat förbundsuppdrag, är min 
förhoppning att man känner att den nya kunskapen, erfarenheten och 
infallsvinklarna berikar.
    Både det egna ledarskapet och det politiska arbetet på hemmaplan.
Anders Knape
Ordförande

Så styrs SKL
 Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag med utgångspunkt i 
den lokala och regionala demokratin. Högsta beslutande organ är 
kongressen.
 › Information om kongressen

   Mellan kongresserna styrs förbundets verksamhet av en politiskt 
vald styrelse. Ordförande är Anders Knape (m).
› Information om styrelse och till handlingar

    VD är Håkan Sörman. Kansliet består av en stab och åtta 
avdelningar. Här arbetar cirka 450 personer. Det finns också ett kontor 
i Bryssel.
› Lättläst information om Sveriges Kommuner och Landsting

SKL:s verksamhetsidé
   En fråga om demokrati.
SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi 
driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service.
    Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar 
för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden.
    Det är en fråga om demokrati.
› Information om informationssatsningen En fråga om demokrati

Innehåll: Ingeborg Löfgren Publiceringsansvarig: Irene Carlstedt
Sidan granskad 28 maj 2009. Sidan publicerad 2 jan 2005
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VI ARBETAR MED

Prioriteringar 2010
Arbetsgivarpolitik
Avtal 2010
Demokrati och styrning
Ekonomi
EU och internationellt
Hälsa och vård
Juridik
Jämställdhet
Ledarskap
Lärande och arbetsmarknad
Social omsorg och stöd
Statistik
Tillväxt och samhällsbyggnad
Öppna jämförelser
Grupparbetsplatser

Innehåll A-Ö
Länkarna nedan är ett urval av innehållet på www.skl.se.
A
AB - Allmänna bestämmelser
Ansvarsprojektet
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivarpolitik
Arbetsgivarförbundet Pacta
Arbetsmarknad
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Asylsökande
Avfall
Avtal

B
Barnomsorg
Bibliotek
Bostäder
Budgetförutsättningar
C
CEEP
Cirkulär
Civilsamhället
D
Demokrati och styrning
Djurskydd
Driftsformer
E
E-förvaltning
Ekonomi
Elektronisk handel
Ekonomiskt bistånd
En fråga om demokrati
Energi, va och avfall
Ensamkommande barn
EU 
EU:s strukturfonder
Europarådet
F
Fastigheter
Finsam
Flyg
Folkbildning
Folkhälsa
Forskning och utveckling
Fritid och idrott
Funktionshinder
Färdtjänst
Företag
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Företagshälsovård
Företagsklimat
Försörjningsstöd
Förtroendevalda
G
Gator och trafik
GIS
God ekonomisk
hushållning
Gymnasieskolan
- jämför
H
Handikapp
Hälsa och vård
 
I
Idrott och fritid
Integration
Internationellt
IT
IT-strategi, nationell
 
J
Juridik
Jämställdhet
K
Kalendarium
Klimat
Kollektivavtal
Kommunkompassen
Kompetenscentrum för
idrottsmiljöer
Konkurrens
Kurser och konferenser
KPP

Krishantering
Kultur
Kvalitet
Kvalitetsregister
Kvinnofrid
L
LASS
Lantmäteri
Ledarskap
Lediga jobb
Ledning och styrning
Lokal och regional utveckling
Lokalförsörjning
LSS
Läkemedel
M
Medborgardialog
Medicinska indikationer
Miljö
Missbruks- och beroendevård
Måttboken
N
Nationell IT-strategi
Nationell patientenkät
Navet
Näringslivsutveckling
P
Pacta
Patientenkät, nationell
Patientsäkerhet
Pensionsfrågor
Personalförsörjning
Planering och byggande
Politiker
Politisk organisation
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Kommuner, landsting och regioner
    Kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige ansvarar 
för merparten av den samhällsservice som finns.

Antal kommuner och landsting
Det finns 290 kommuner, 18 landsting och två regioner i Sverige.

› Länk till karta på SCB:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Arbetsgivar- och intresseorganisation
    Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och 
intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige. 
Vi verkar på våra medlemmars uppdrag med utgångspunkt i den lokala 
och regionala demokratin.

› Länk till fakta om kommuner, landsting och regioner som 
arbetsgivare

› Länk till mer information om SKL:s medlemsservice

Antal förtroendevalda
    Det finns över 44 000 förtroendevalda politiker i kommuner, 
landsting och regioner.

Av dem är cirka 97 procent fritidspolitiker.

› Läs mer om lokalpolitiker

Innehåll: Irene Carlstedt Publiceringsansvarig: Irene Carlstedt
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Om kommuner
Sverige har 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för det mesta 
av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste 
uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.
Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra 
verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Det här är kommunen skyldig att erbjuda
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
Omsorg om äldre och funktionshindrade
Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
Stadsplanering och byggfrågor
Hälso- och miljöskydd
Renhållning och avfallshantering
Räddningstjänst
Vatten och avlopp
Bibliotek
Krisberedskap
Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
Bostadsförsörjning

Det här är exempel på verksamheter som är frivilliga för 
kommunen att erbjuda
Öppen förskola
Fritidsverksamhet
Byggande av bostäder
Energi
Hälso- och viss sjukvård i hemmet
Sysselsättning
Näringslivsutveckling    Kultur

Självstyrelse
    Självstyrelsen innebär att beslut ska fattas nära dem som berörs, och 
anpassas efter deras villkor. Det sätter medborgaren i främsta rummet 
och gynnar både demokratin och effektiviteten.
› Läs mer om självstyrelse
Vill du veta mer?
Antal invånare i just din kommun?
› Läs mer på SCB:s webbplats (öppnas i nytt fönster)
I vilken kommun/län finns min ort?
› Länk till Lantmäteriets webbplats (öppnas i nytt fönster)
SMÅKOM -  de små kommunernas samverkan
Det finns ett nationellt nätverk för små kommuner som heter 
SMÅKOM.
› Länk till SMÅKOM (länken öppnas i nytt fönster)
Sidan granskad 20 mar 2009. Sidan publicerad 21 okt 2008.
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Om landsting och regioner
Sverige har 18 landsting och 2 regioner, Skåne och Västra 
Götaland. Regionerna är landsting med ett utökat regionalt 
utvecklingsansvar. Dessutom har Gotlands kommun 
landstingsansvar. Landstingens viktigaste uppgift är att sköta 
hälso-och sjukvården.
    Landstingen och regionerna ansvarar för uppgifter som är 
gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora 
ekonomiska resurser.

Landstingens obligatoriska uppgifter
Hälso- och sjukvård

Tandvård för personer tills de är 20 år
Kollektivtrafik (sköts tillsammans med kommunerna)

Exempel på frivilliga åtaganden
Kultur
Utbildning
Turism
Regional utveckling
Landstingen har, liksom kommunerna, ett långtgående självstyre som 
innebär att de kan anpassa sin verksamhet till de lokala och regionala 
förutsättningarna.

Verksamheten finansieras till största delen av landstingsskatten.

Varje landsting och region beslutar själva hur stor skatten ska vara och 
hur den ska fördelas.

Målet för hälso- och sjukvården

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde 
till vården. 2§ Hälso- och sjukvårdslagen

Sidan granskad 1 jun 2009. Sidan publicerad 21 jan 2004.
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Regionala förbund
På regional nivå är kommunerna organiserade i självständiga 
regionala förbund. Den juridiska formen är ideell förening eller 
kommunalförbund. Gotlands kommun tillhör inget regionalt 
förbund.
    Länkarna går till webbplatsen för respektive 
regioanlt förbund (öppnas i nytt fönster).

Kommunförbundet Stockholms län (KSL), AB
Box 38145, 100 64 STOCKHOLM
(Fatburen, Södermalmsallén 36), 
Tfn 08-615 94 00, Fax 08-615 94 94
E-post: info@ksl.se

Regionförbundet Uppsala län, C
Box 1843, 751 48 UPPSALA
(Kungsgatan 41, 2 tr), 
Tfn 018-18 21 00, Fax 018-18 21 15
E-post: info@regionuppsala.se

Regionförbundet Sörmland, D
Box 325,  611 27 NYKÖPING
(Västra Kvarngatan 64),
Tfn 0155-778 90, Fax 0155-21 59 10
E-post: info@region.sormland.se

Regionförbundet Östsam, E
Box 1236, 581 12 LINKÖPING
(Snickaregatan 40), 
Tfn 013-25 56 00, Fax 013-25 56 01
E-post: office@ostsam.se

Regionförbundet Jönköpings län, F
Box 255, 551 14 JÖNKÖPING
(Gjuterigatan 7 B),
Tfn 036-10 75 57, Fax 036-10 20 16
E-post: regionforbundet@regionjonkoping.se

Regionförbundet södra Småland, G
Vidéum, 351 96 VÄXJÖ
Tfn 0470-77 85 00, Fax 0470-77 89 40,
E-post: info@rfss.se

Regionförbundet i Kalmar län , H
Box 762 391 27 KALMAR
(Nygatan 34),
Tfn 0480-44 83 30, Fax 0480-546 54,
E-post: info@kalmar.regionforbund.se

Gotland, I
Gotlands kommun, 621 81 VISBY
(Ledningskontoret), 
Tfn 0498-26 90 00, Fax 0498-21 55 20,
E-post: gotlands.kommun@gotland.se

Region Blekinge, K
Ronnebygatan 2, 371 32 KARLSKRONA
Tfn 0455-30 50 00, Fax 0455-30 50 10
E-post: kansli@regionblekinge.se

Kommunförbundet Skåne, M
Box 13, 264 21 KLIPPAN
(Storgatan 33),
Tfn 0435-71 99 00, Fax 0435-71 99 10
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Box 53, 221 00 LUND
(Baravägen 1)
Tfn 046-71 99 00, Fax 046-71 99 30,
E-post: kansliet@kfsk.se

Region Halland, N
Box 538, 301 80 HALMSTAD
(Kristian IV:s väg 1),
Tfn 035-17 98 00, Fax 035-17 98 98
E-post: kansli@regionhalland.se

VästKom, Västsvenska Kommunförbundens samorganisation, O
Box 5154, 402 26 GÖTEBORG
Tfn 031-40 32 90, Fax 031-703 73 49

 • Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
(Gårdavägen 2),
Tfn 031-335 50 00, Fax 031-335 51 17
E-post: GR@GRkom.se

 • Sjuhärads kommunalförbund
Olovholmsgatan 32, 506 34 BORÅS
Tfn 033 - 435 79 52, Fax 033 - 435 79 59
E-post: info@sjuharad.se

 • Fyrbodals kommunalförbund
Box 305, 451 18 UDDEVALLA
(Riverside, Museigatan 2),
Tfn 0522-44 08 20, Fax 0522-0522-145 54
E-post: kansli@fyrbodal.se

 • Skaraborgs Kommunalförbund
Box 54, 541 22 SKÖVDE
(Kaplansgatan 16A)
Tfn 0500-49 72 00, Fax 0500-41 26 25
E-post: info@skaraborg.se

Region Värmland, S
Box 1022,  651 15 KARLSTAD
(Lagergrens gata 2),
Tfn 054-701 10 00, Fax 054-701 10 01/02
E-post: kansliet@regionvarmland.se

Regionförbundet Örebro, T
701 83 ÖREBRO
(NetCity, Forskarvägen 1)
 Tfn 019-602 63 00, Fax 019-18 98 29
E-post: regionorebro@regionorebro.se 

Västmanlands Kommuner och Landsting, U
Norra Källgatan 22, 722 11 VÄSTERÅS
Tfn 021-39 79 40, Fax 021-41 66 84
E-post: info@vkl.se

Region Dalarna, W
Myntgatan 2, 791 51 FALUN
Tfn 023-77 70 00, Fax 023-77 70 61
E-post: info@regiondalarna.se

Region Siljan, W
Box 98, 792 22  MORA
Tfn 0250-55 35 45, Fax 2050-710 61
E-post: info@regionsiljan.se
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Region Gävleborg, X
Box 834, 801 30 GÄVLE
(Ruddammsgatan 30),
Tfn 026-404 02 00, Fax 026-12 29 09
E-post: info@regiongavleborg.se

Kommunförbundet Västernorrland, Y
Box 3014, 871 03 HÄRNÖSAND
(Gånsviksvägen 4), 
Tfn 0611-55 78 50, Fax 0611-231 39
E-post: info@y.komforb.se

Kommunförbundet Jämtlands län, Z
Box 3123,  831 03 ÖSTERSUND
(Förlandsgränd 3),
Tfn 063-14 43 30, Fax 063-14 30 64
E-post: kansli@kfz.se

Region Västerbotten, AC
Box 443,  901 09 UMEÅ
(Västra Norrlandsgatan 13),
Tfn 090-16 57 00, Fax 090-77 05 91
E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se

Kommunförbundet Norrbotten, BD
Box 947,  971 28 LULEÅ
(Västra Varvsgatan 11),
Tfn 0920-20 54 00, Fax 0920-942 49
E-post: info@bd.komforb.se

Innehåll: Ingeborg Löfgren Publiceringsansvarig: Irene Carlstedt
Sidan granskad 18 feb 2009. Sidan publicerad 29 apr 2004.

Adresser till landstingen och regionerna
Lista på adresser till landstingen och regionerna i Sverige.
Län  
Landsting
E-postadress
AB
Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 STOCKHOLM
tfn 08-737 25 00
fax 08-737 41 09
landstinget@sll.se
C
Landstinget i Uppsala län
Box 602
751 25 UPPSALA
tfn 018-611 00 00
fax 018-611 60 10
landstingshuset.1@lul.se
D
Landstinget Sörmland
611 88 NYKÖPING
tfn 0155-24 50 00
fax 0155-28 91 15
landstinget.sormland@dll.se
E
Landstinget i Östergötland
581 91 LINKÖPING
tfn 013-22 20 00
fax 013-22 71 00
landstinget@lio.se
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F
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING
tfn 036-32 40 00
fax 036-16 65 99
landstinget@lj.se
G
Landstinget Kronoberg
351 88 VÄXJÖ
tfn 0470-58 80 00
fax 0470-58 85 30
landstinget@ltkronoberg.se
H
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 KALMAR
tfn 0480-840 00
fax 0480-841 97
landstinget@ltkalmar.se
K
Landstinget Blekinge
371 81 KARLSKRONA
tfn 0455-73 10 00
fax 0455-802 50
landstinget.blekinge@ltblekinge.se
M
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
tfn 044-309 30 00
fax 044-309 32 98
region@skane.se

N
Landstinget Halland
Box 517
301 80 HALMSTAD
tfn 035-13 48 00
fax 035-13 54 44
landstinget.halland@lthalland.se
O
Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg
tfn 0521-27 57 00
fax 0521-27 56 00
info@vgregion.se
S
Landstinget i Värmland
651 82 KARLSTAD
tfn 054-61 50 00
fax 054-61 42 98
info@liv.se
T
Örebro läns landsting
Box 1613
701 16 ÖREBRO
tfn 019-602 70 00
fax 019-602 70 08
orebroll@orebroll.se
U
Landstinget Västmanland
721 89 VÄSTERÅS
tfn 021-17 30 00
fax 021-17 45 09
landstinget@ltv.se
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W
Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 FALUN
tfn 023-49 00 00
fax 023-49 02 20
landstinget.dalarna@ltdalarna.se
X
Landstinget Gävleborg
801 88 GÄVLE
tfn 026-15 40 00
fax 026-15 57 00
lg@lg.se
Y
Landstinget Västernorrland
871 85 HÄRNÖSAND
tfn 0611-800 00
fax 0611-843 05
info@lvn.se
Z
Jämtlands läns landsting
Box 654
831 27 ÖSTERSUND
tfn 063-15 30 00
fax 063-14 75 15
jamtlands.lans.landsting@jll.se
AC
Västerbottens läns landsting
901 89 UMEÅ
tfn 090-785 70 00
fax 090-13 68 82
landstinget@vll.se

BD
Norrbottens läns landsting
971 89 LULEÅ
tfn 0920-28 40 00
fax 0920-28 42 36
norrbottens.lans.landsting@nll.se
I
Gotlands kommun*
621 81 VISBY
tfn 0498-26 90 00
fax 0498-21 55 20
gotlands.kommun@gotland.se
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Gotlands kommun
S:t Göransgatan 3
621 84 VISBY
tfn 0498-26 80 00
fax 0498-20 35 58
sjukvarden@gotland.se
* Landstingsfri kommun med ansvar för hälso- och sjukvård

Innehåll: Ingeborg Löfgren och Irene Carlstedt 
Publiceringsansvarig: Irene Carlstedt
Sidan granskad 25 jan 2010. Sidan publicerad 25 jan 2010.
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Verksamheter i en kommun
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Kommunadresser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 

Ale kommun
Alingsås kommun
Alvesta kommun
Aneby kommun
Arboga kommun
Arjeplogs kommun

Arvidsjaurs kommun
Arvika kommun
Askersunds kommun
Avesta kommun
Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bjuvs kommun
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Borås stad
Botkyrka kommun
Boxholms kommun
Bromölla kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Dals-Eds kommun
Danderyds kommun
Degerfors kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
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http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=Q
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=R
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=R
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=S
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=S
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=T
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=T
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=U
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=U
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=V
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=V
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=W
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=W
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=X
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=X
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=Y
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=Y
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=Z
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=Z
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=%c3%85
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=%c3%85
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=%c3%84
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=%c3%84
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=%c3%96
http://skl.se/web/Kommuner.aspx?searchtype=literal&searchvalue=%c3%96
http://www.ale.se/
http://www.ale.se/
http://www.alingsas.se/
http://www.alingsas.se/
http://www.alvesta.se/
http://www.alvesta.se/
http://www.aneby.se/
http://www.aneby.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arboga.se/
http://www.arjeplog.se/
http://www.arjeplog.se/
http://www.arvidsjaur.se/
http://www.arvidsjaur.se/
http://www.arvika.se/
http://www.arvika.se/
http://www.askersund.se/
http://www.askersund.se/
http://www.avesta.se/
http://www.avesta.se/
http://www.bengtsfors.se/
http://www.bengtsfors.se/
http://www.berg.se/
http://www.berg.se/
http://www.bjurholm.se/
http://www.bjurholm.se/
http://www.bjuv.se/
http://www.bjuv.se/
http://www.boden.se/
http://www.boden.se/
http://www.bollebygd.se/
http://www.bollebygd.se/
http://www.bollnas.se/
http://www.bollnas.se/
http://www.borgholm.se/
http://www.borgholm.se/
http://www.borlange.se/
http://www.borlange.se/
http://www.boras.se/
http://www.boras.se/
http://www.botkyrka.se/
http://www.botkyrka.se/
http://www.boxholm.se/
http://www.boxholm.se/
http://www.bromolla.se/
http://www.bromolla.se/
http://www.bracke.se/
http://www.bracke.se/
http://www.burlov.se/
http://www.burlov.se/
http://www.bastad.se/
http://www.bastad.se/
http://www.dalsed.se/
http://www.dalsed.se/
http://www.danderyd.se/
http://www.danderyd.se/
http://www.degerfors.se/
http://www.degerfors.se/
http://www.dorotea.se/
http://www.dorotea.se/
http://www.eda.se/
http://www.eda.se/
http://www.ekero.se/
http://www.ekero.se/
http://www.eksjo.se/
http://www.eksjo.se/
http://www.emmaboda.se/
http://www.emmaboda.se/


Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Filipstads kommun
Finspångs kommun
Flens kommun
Forshaga kommun
Färgelanda kommun
Gagnefs kommun
Gislaveds kommun
Gnesta kommun
Gnosjö kommun
Gotlands kommun
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Götene kommun
Habo kommun
Hagfors kommun
Hallsbergs kommun

Hallstahammars kommun
Halmstads kommun
Hammarö kommun
Haninge kommun
Haparanda stad
Heby kommun
Hedemora kommun
Helsingborgs stad
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hofors kommun
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Hylte kommun
Håbo kommun
Hällefors kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Jokkmokks kommun
Järfälla kommun
Jönköpings kommun

http://www.enkoping.se/
http://www.enkoping.se/
http://www.eskilstuna.se/
http://www.eskilstuna.se/
http://www.eslov.se/
http://www.eslov.se/
http://www.essunga.se/
http://www.essunga.se/
http://www.fagersta.se/
http://www.fagersta.se/
http://www.falkenberg.se/
http://www.falkenberg.se/
http://www.falkoping.se/
http://www.falkoping.se/
http://www.falun.se/
http://www.falun.se/
http://www.filipstad.se/
http://www.filipstad.se/
http://www.finspong.se/
http://www.finspong.se/
http://www.flen.se/
http://www.flen.se/
http://www.forshaga.se/
http://www.forshaga.se/
http://www.fargelanda.se/
http://www.fargelanda.se/
http://www.gagnef.se/
http://www.gagnef.se/
http://www.gislaved.se/
http://www.gislaved.se/
http://www.gnesta.se/
http://www.gnesta.se/
http://www.gnosjo.se/
http://www.gnosjo.se/
http://www.gotland.se/
http://www.gotland.se/
http://www.grums.se/
http://www.grums.se/
http://www.grastorp.se/
http://www.grastorp.se/
http://www.gullspang.se/
http://www.gullspang.se/
http://www.gellivare.se/
http://www.gellivare.se/
http://www.gavle.se/
http://www.gavle.se/
http://www.goteborg.se/
http://www.goteborg.se/
http://www.gotene.se/
http://www.gotene.se/
http://www.habokommun.se/
http://www.habokommun.se/
http://www.hagfors.se/
http://www.hagfors.se/
http://www.hallsberg.se/
http://www.hallsberg.se/
http://www.hallstahammar.se/
http://www.hallstahammar.se/
http://www.halmstad.se/
http://www.halmstad.se/
http://www.hammaro.se/
http://www.hammaro.se/
http://www.haninge.se/
http://www.haninge.se/
http://www.haparanda.se/
http://www.haparanda.se/
http://www.heby.se/
http://www.heby.se/
http://www.hedemora.se/
http://www.hedemora.se/
http://www.helsingborg.se/
http://www.helsingborg.se/
http://www.herrljunga.se/
http://www.herrljunga.se/
http://www.hjo.se/
http://www.hjo.se/
http://www.hofors.se/
http://www.hofors.se/
http://www.huddinge.se/
http://www.huddinge.se/
http://www.hudiksvall.se/
http://www.hudiksvall.se/
http://www.hultsfred.se/
http://www.hultsfred.se/
http://www.hylte.se/
http://www.hylte.se/
http://www.habo.se/
http://www.habo.se/
http://www.hellefors.se/
http://www.hellefors.se/
http://www.herjedalen.se/
http://www.herjedalen.se/
http://www.harnosand.se/
http://www.harnosand.se/
http://www.harryda.se/
http://www.harryda.se/
http://www.hassleholm.se/
http://www.hassleholm.se/
http://www.hoganas.se/
http://www.hoganas.se/
http://www.hogsby.se/
http://www.hogsby.se/
http://www.horby.se/
http://www.horby.se/
http://www.hoor.se/
http://www.hoor.se/
http://www.jokkmokk.se/
http://www.jokkmokk.se/
http://www.jarfalla.se/
http://www.jarfalla.se/
http://www.jonkoping.se/
http://www.jonkoping.se/


Kalix kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Kils kommun
Kinda kommun
Kiruna kommun
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kristianstads kommun
Kristinehamns kommun
Krokoms kommun
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
Kungsörs kommun
Kungälvs kommun
Kävlinge kommun
Köpings kommun
Laholms kommun
Landskrona stad
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Leksands kommun

Lerums kommun
Lessebo kommun
Lidingö stad
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lindesbergs kommun
Linköpings kommun
Ljungby kommun
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lomma kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
Lycksele kommun
Lysekils kommun
Malmö stad
Malung-Sälens kommun
Malå kommun
Mariestads kommun
Markaryds kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Mjölby kommun
Mora kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Munkedals kommun

http://www.kalix.se/
http://www.kalix.se/
http://www.kalmar.se/
http://www.kalmar.se/
http://www.karlsborg.se/
http://www.karlsborg.se/
http://www.karlshamn.se/
http://www.karlshamn.se/
http://www.karlskoga.se/
http://www.karlskoga.se/
http://www.karlskrona.se/
http://www.karlskrona.se/
http://www.karlstad.se/
http://www.karlstad.se/
http://www.katrineholm.se/
http://www.katrineholm.se/
http://www.kil.se/
http://www.kil.se/
http://www.kinda.se/
http://www.kinda.se/
http://www.kommun.kiruna.se/
http://www.kommun.kiruna.se/
http://www.klippan.se/
http://www.klippan.se/
http://www.knivsta.se/
http://www.knivsta.se/
http://www.kramfors.se/
http://www.kramfors.se/
http://www.kristianstad.se/
http://www.kristianstad.se/
http://www.kristinehamn.se/
http://www.kristinehamn.se/
http://www.krokom.se/
http://www.krokom.se/
http://www.kumla.se/
http://www.kumla.se/
http://www.kungsbacka.se/
http://www.kungsbacka.se/
http://www.kungsor.se/
http://www.kungsor.se/
http://www.kungalv.se/
http://www.kungalv.se/
http://www.kavlinge.se/
http://www.kavlinge.se/
http://www.koping.se/
http://www.koping.se/
http://www.laholm.se/
http://www.laholm.se/
http://www.landskrona.se/
http://www.landskrona.se/
http://www.laxa.se/
http://www.laxa.se/
http://www.lekeberg.se/
http://www.lekeberg.se/
http://www.leksand.se/
http://www.leksand.se/
http://www.lerum.se/
http://www.lerum.se/
http://www.lessebo.se/
http://www.lessebo.se/
http://www.lidingo.se/
http://www.lidingo.se/
http://www.lidkoping.se/
http://www.lidkoping.se/
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-salen.se/
http://www.malung-salen.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/


Munkfors kommun
Mölndals stad
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Nora kommun
Norbergs kommun
Nordanstigs kommun
Nordmalings kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Norsjö kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Orsa kommun
Orust kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Oxelösunds kommun
Pajala kommun
Partille kommun
Perstorps kommun

Piteå kommun
Ragunda kommun
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Salems kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Skinnskattebergs kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Sorsele kommun
Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
Stenungsunds kommun
Stockholms stad
Storfors kommun
Storumans kommun
Strängnäs kommun

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/
http://www.nynashamn.se/
http://www.nynashamn.se/
http://www.nassjo.se/
http://www.nassjo.se/
http://www.ockelbo.se/
http://www.ockelbo.se/
http://www.olofstrom.se/
http://www.olofstrom.se/
http://www.orsa.se/
http://www.orsa.se/
http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
http://www.osby.se/
http://www.osby.se/
http://www.oskarshamn.se/
http://www.oskarshamn.se/
http://www.ovanaker.se/
http://www.ovanaker.se/
http://www.oxelosund.se/
http://www.oxelosund.se/
http://www.pajala.se/
http://www.pajala.se/
http://www.partille.se/
http://www.partille.se/
http://www.perstorp.se/
http://www.perstorp.se/
http://www.pitea.se/
http://www.pitea.se/
http://www.ragunda.se/
http://www.ragunda.se/
http://www.robertsfors.se/
http://www.robertsfors.se/
http://www.ronneby.se/
http://www.ronneby.se/
http://www.rattvik.se/
http://www.rattvik.se/
http://www.sala.se/
http://www.sala.se/
http://www.salem.se/
http://www.salem.se/
http://www.sandviken.se/
http://www.sandviken.se/
http://www.sigtuna.se/
http://www.sigtuna.se/
http://www.simrishamn.se/
http://www.simrishamn.se/
http://www.sjobo.se/
http://www.sjobo.se/
http://www.skara.se/
http://www.skara.se/
http://www.skelleftea.se/
http://www.skelleftea.se/
http://www.skinnskatteberg.se/
http://www.skinnskatteberg.se/
http://www.skurup.se/
http://www.skurup.se/
http://www.skovde.se/
http://www.skovde.se/
http://www.smedjebacken.se/
http://www.smedjebacken.se/
http://www.solleftea.se/
http://www.solleftea.se/
http://www.sollentuna.se/
http://www.sollentuna.se/
http://www.solna.se/
http://www.solna.se/
http://www.sorsele.se/
http://www.sorsele.se/
http://www.sotenas.se/
http://www.sotenas.se/
http://www.staffanstorp.se/
http://www.staffanstorp.se/
http://www.stenungsund.se/
http://www.stenungsund.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.storfors.se/
http://www.storfors.se/
http://www.storuman.se/
http://www.storuman.se/
http://www.strangnas.se/
http://www.strangnas.se/


Strömstads kommun
Strömsunds kommun
Sundbybergs stad
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Surahammars kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Svenljunga kommun
Säffle kommun
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderhamns kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Tingsryds kommun
Tjörns kommun
Tomelilla kommun
Torsby kommun
Torsås kommun
Tranemo kommun
Tranås kommun

Trelleborgs kommun
Trollhättans stad
Trosa kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Uppsala kommun
Uppvidinge kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vansbro kommun
Vara kommun
Varbergs kommun
Vaxholms stad
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Vilhelmina kommun
Vimmerby kommun
Vindelns kommun
Vingåkers kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Vännäs kommun
Värmdö kommun

http://www.stromstad.se/
http://www.stromstad.se/
http://www.stromsund.se/
http://www.stromsund.se/
http://www.sundbyberg.se/
http://www.sundbyberg.se/
http://www.sundsvall.se/
http://www.sundsvall.se/
http://www.sunne.se/
http://www.sunne.se/
http://www.surahammar.se/
http://www.surahammar.se/
http://www.svalov.se/
http://www.svalov.se/
http://www.svedala.se/
http://www.svedala.se/
http://www.svenljunga.se/
http://www.svenljunga.se/
http://www.saffle.se/
http://www.saffle.se/
http://www.sater.se/
http://www.sater.se/
http://www.savsjo.se/
http://www.savsjo.se/
http://www.soderhamn.se/
http://www.soderhamn.se/
http://www.soderkoping.se/
http://www.soderkoping.se/
http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/
http://www.solvesborg.se/
http://www.solvesborg.se/
http://www.tanum.se/
http://www.tanum.se/
http://www.tibro.se/
http://www.tibro.se/
http://www.tidaholm.se/
http://www.tidaholm.se/
http://www.tierp.se/
http://www.tierp.se/
http://www.timra.se/
http://www.timra.se/
http://www.tingsryd.se/
http://www.tingsryd.se/
http://www.tjorn.se/
http://www.tjorn.se/
http://www.tomelilla.se/
http://www.tomelilla.se/
http://www.torsby.se/
http://www.torsby.se/
http://www.torsas.se/
http://www.torsas.se/
http://www.tranemo.se/
http://www.tranemo.se/
http://www.tranas.se/
http://www.tranas.se/
http://www.trelleborg.se/
http://www.trelleborg.se/
http://www.trollhattan.se/
http://www.trollhattan.se/
http://www.trosa.se/
http://www.trosa.se/
http://www.tyreso.se/
http://www.tyreso.se/
http://www.taby.se/
http://www.taby.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.uddevalla.se/
http://www.uddevalla.se/
http://www.ulricehamn.se/
http://www.ulricehamn.se/
http://www.umea.se/
http://www.umea.se/
http://www.upplandsvasby.se/
http://www.upplandsvasby.se/
http://www.upplands-bro.se/
http://www.upplands-bro.se/
http://www.uppsala.se/
http://www.uppsala.se/
http://www.uppvidinge.se/
http://www.uppvidinge.se/
http://www.vadstena.se/
http://www.vadstena.se/
http://www.vaggeryd.se/
http://www.vaggeryd.se/
http://www.valdemarsvik.se/
http://www.valdemarsvik.se/
http://www.vallentuna.se/
http://www.vallentuna.se/
http://www.vansbro.se/
http://www.vansbro.se/
http://www.vara.se/
http://www.vara.se/
http://www.varberg.se/
http://www.varberg.se/
http://www.vaxholm.se/
http://www.vaxholm.se/
http://www.vellinge.se/
http://www.vellinge.se/
http://www.vetlanda.se/
http://www.vetlanda.se/
http://www.vilhelmina.se/
http://www.vilhelmina.se/
http://www.vimmerby.se/
http://www.vimmerby.se/
http://www.vindeln.se/
http://www.vindeln.se/
http://www.vingaker.se/
http://www.vingaker.se/
http://www.vargarda.se/
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Värnamo kommun
Västerviks kommun
Västerås stad
Växjö kommun
Ydre kommun
Ystads kommun
Åmåls kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Årjängs kommun
Åsele kommun
Åstorps kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Älvdalens kommun
Älvkarleby kommun
Älvsbyns kommun
Ängelholms kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Örebro kommun
Örkelljunga kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Östra Göinge kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun

AVTAL & LAGAR

Huvudöverenskommelse
Allmänna bestämmelser
Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK
Övriga kollektivavtal
Pensioner och försäkringar
Samverkan – FAS
Konfliktanvisningar
Om kollektivavtalen

Avtal och lagar

HÖK - Huvudöverenskommelse
Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, 
löneavtal och allmänna anställningsvillkor (AB) samt förslag till lokalt 
löneavtal (LOK) mm.
› Länk till huvudöverenskommelsen (HÖK)
› Länk till allmänna bestämmelser (AB)
 
Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK
 
Övriga kollektivavtal
Övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor 
vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK).
› Länk till lönekollektivavtalen
 
Här hittar du övriga kollektivavtal.
› Länk till övriga kollektivavtal
 
Pensioner och försäkringar
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 Samverkan och FAS
Här hittar du avtal som rör pensioner och försäkringar.
› Länk till avtalen
 
FAS är ett avtal mellan SKL och centrala fackliga organisationer.
› Länk till information om FAS
 
 Sök bland avtalen
 
Har du frågor?
Alla våra avtal finns i en databas där du kan fritextsöka. Dock finns de 
inte nedladdningsbara som pdf:er där.
› Länk till avtalsdatabasen 
 
Om du har frågor kan du vända dig till förhandlingssektionen på SKL.
› Länk till lista på medarbetare

Publiceringsansvarig: Gill Carlsson
Sidan granskad 27 mar 2009. Sidan publicerad 21 feb 2009.

BESTÄLL & LADDA NER
Avtal och lagar
Cirkulär
Ladda ned foton
SKL tycker
Nyhetsbrev
Pressmeddelanden
Publikationer
Statistik
Styrelsehandlingar
Veckobrevet
Årsredovisning
Översättningar av kommunala begrepp

PRESS
Almedalen
SKL tycker
Pressmeddelanden
CV - ordförande och VD
Pressinbjudningar
Press kits
Webb-tv: presskonferenser
Veckobrevet
Debattartiklar
Nyheter
Ladda ned foton

KONTAKT
Kansliorganisation
Om webbplatsen
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Kontakta oss

Telefon till SKL:s växel: 08-452 70 00. Besöksadress: Hornsgatan 
20 Stockholm. Öppettider: 07.45 - 17.00.
E-post: info@skl.se
Anställdas e-postadress skrivs fornamn.efternamn@skl.se
Postadress:
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 STOCKHOLM
Fax: 08-452 70 50
› Länk till karta
Brysselkontoret
Swedish Association of Local Authorities and Regions
Telefon: +32 2 549 08 60
Fax: +32 2 549 08 69
Besöksadress: Square de Meeûs 1
Postadress: BE-1000 Bruxelles, Belgium
› Länk till karta
› Länk till webbsida om Brysselkontoret
Godsmottagning Stockholm
Söder Mälarstrand 1-11
118 20 STOCKHOLM
Faktureringsadress
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Organisationsnummer: 222000-0315
Parkering
Innehåll: Annika Dahl Publiceringsansvarig: Irene Carlstedt
Sidan granskad 8 sep 2009. Sidan publicerad 8 sep 2009.

SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 

Statliga myndigheter mm.

Sven Wimnell 080524: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals 
länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under 
departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem 
(http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning 
finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara 
Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under 
departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under 
departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.
(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 080203+081231+100211: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. 
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
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SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 

Socialdemokraternas hemsida 2010-02-17: 

Enighet i utrikespolitiken.
    Den rödgröna arbetsgruppen för en rättvis och hållbar 
världpresenterar idag en rödgrön   politik för Sveriges bilaterala 
relationer med omvärlden. Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 
i januari 2010 lade de rödgröna partiledarna och språkrören fram en 
överenskommelse om säkerhets- och försvarspolitiken. Arbetsgruppen 
kommer under våren  2010 att återkomma med fler besked på de 
utrikespolitiska och migrationspolitiska områdena.    
    En rättvis och hållbar värld är möjlig. Vår rödgröna utrikespolitik 
syftar till att utrota fattigdomen, bygga en säkrare och tryggare värld, 
främja demokrati, jämställdhet och respekt   för de mänskliga rättig-
heterna. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland och bidra till 
en  hållbar utveckling.Förenta Nationerna är vår viktigaste arena för 
internationellt samarbete.
    EU är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra 
finna gemensamma   lösningar på gränsöverskridande problem. Vi 
rödgröna är fast beslutna om att Sverige ska vara en aktiv medlem i 
EU för att kritiskt granska, förändra och förbättra.   
    Det är sju månader till nästa riksdagsval. Alternativen i svensk 
politik blir allt tydligare. Det krävs ett nytt svenskt engagemang för 
fred, folkrätt, nedrustning, rättvisa och klimat. En rödgrön utrikes-poli-
tik kommer att göra skillnad.

Urban Ahlin · Lena Hjelm Wallén (S) Hans Linde · Ulla Hoffmann (V)
Per Gahrton · Peter Rådberg (MP)
    Läs hela överenskommelsen här (En rättvis värld är möjlig. 

Rödgrön plattform för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik  18 janu-
ari 2010). Läs även rapporten om den borgerliga alliansens oenig-
het i säkerhets- och försvarspolitiken.   

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-17 10:53 
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En rättvis värld är möjlig. 
Rödgrön plattform för Sveriges säkerhets- 
och försvarspolitik. 
18 januari 2010 
Inledning 
    Det är mindre än ett år kvar till nästa riksdagsval. Alternativen i 
svensk politik blir allt tydligare. Sverige behöver en regering som tror 
på framtiden och som har en politik för att möta arbetslösheten, 
klimatförändringarna och de växande klyftorna i Sverige. 
    Det rödgröna samarbetet med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet växer nu fram. Vi kommer att presentera en gemensam 
regeringsplattform inför valet i september. I sju olika arbetsgrupper tas 
nu gemensam politik fram för att presenteras för väljarna innan valet. 
    I denna delrapport presenterar den rödgröna arbetsgruppen för en 
rättvis och hållbar värld en plattform för en rödgrön säkerhetspolitik 
och försvarspolitik. Dessutom finns våra för-slag för hur svensk 
vapenexportlagstiftning ska förändras, vikten av konfliktförebyggande 
i ett brett perspektiv, behovet av en förnyad svensk nedrustningspolitik 
och krav på hur kvinnor bättre ska skyddas i konflikter. 
    I strävan efter ett gemensamt ansvarstagande i vår omvärld behövs 
en politik för hur Sverige ska agera aktivt i EU, FN och gentemot 
omvärlden med en tydlig utrikes- och säkerhets-politik. Arbetsgruppen 
kommer under våren 2010 att återkom-ma med fler besked på de 
utrikespolitiska och migrationspolitiska områdena. 
Vill du läsa om vår politik eller om du har synpunkter, frågor eller 
kommentarer är du välkommen att kontakta oss genom vår samarbets-
blogg www.rodgron.se 

Ett rödgrönt samarbete för framtiden, 
Sälen, 18 januari 2010 
Urban Ahlin · Lena Hjelm Wallén (S) Hans Linde · Ulla Hoffmann (V) 
Per Gahrton · Peter Rådberg (MP)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING. 
KONFLIKTFÖREBYGGANDE
KVINNOR I KONFLIKTER 
NEDRUSTNINGSPOLITIK 
VAPENEXPORT
SÄKERHETSPOLITIK 
FÖRSVARSPOLITIK

Konfliktförebyggande 
    De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt 
beroende. Varje människa har rätt till säkerhet och frihet från våld. Det 
innebär ett globalt ansvar att agera för att verkligheten ska spegla 
dessa rättigheter. Våld förekommer över hela världen och i alla 
samhällen. På sina håll sker våldsamheter av en karaktär och i en 
omfattning som lämnar hela samhällen i spillror och får negativa 
konsekvenser för decennier framöver. 
    Det effektivaste sättet att förhindra krigets fasor är att förebygga en 
väpnad konflikt. Det sker genom civila insatser. Militära insatser ska 
vidtas först när allt annat är uttömt och kan inte ens under en akut 
våldsam konflikt vara det enda verktyget för att få slut på en väpnad 
konflikt. 
    Dagens internationella konflikthantering präglas av obalans mellan 
civila och militära insatser. Vi rödgröna anser att det behövs ett mycket 
större och bredare engagemang för det civila konfliktförebyggande 
arbetet och vi vill kraftfullt lyfta fram och prioritera detta. 
    Sverige ska föra en aktiv och sammanhållen politik för global 
utveckling, där bland annat biståndsinsatser och rättvis handel ingår, 
för att bekämpa fattigdom och för att främja demokrati, jämställdhet 
mellan män och kvinnor och mänskliga rättigheter. Detta är långsiktiga 

http://www.rodgron.se
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åtgärder som minskar orsakerna bakom våldsamma konflikter. Sverige 
ska också göra direkta insatser för att motverka att en våldsam konflikt 
uppstår i riskområden, till exempel genom medling, främjande av 
dialog och närvaro av civila observatörer. Vi ska också vara aktiva i 
själva konfliktskedet och i arbetet för att återuppbygga samhällen som 
tagit sig ur en våldsam konflikt. Det behövs civila åtgärder som bidrar 
till långsiktig fred och till att möjligheter skapas för att lösa framtida 
konflikter med fredliga medel. En rödgrön regering kommer efter valet 
ta ett helhetsgrepp om dessa frågor. 
    En rödgrön regering kommer också att arbeta för att EU på ett ännu 
bättre sätt än idag utnyttjar sin mjuka makt och de medel som unionen 
har till sitt förfogande för att bli en aktör som tar det civila 
konfliktförebyggande arbetet på allvar och som utvecklar och bättre 
koordinerar sin kapacitet på området. Likaså är det viktigt att använda 
Sveriges medlemskap i FN, Europarådet och OSSE för att tillsammans 
med andra kraftfullt verka för fred.

Kvinnor i konflikter 
    Systematiska våldtäkter och massvåldtäkter har alltid använts i 
väpnade konflikter. I takt med att kunskapen om kvinnors situation i 
väpnade konflikter har ökat har också massvåldtäkter kommit att 
betraktas som massförstörelsevapen, en uppfattning som delas av en 
rödgrön regering. Massvåldtäkter påverkar familjer och samhällen 
ekonomiskt, socialt och moraliskt. De systematiska våldtäkterna 
används också som ett led i etnisk rensning genom att kvinnorna 
avsiktligt görs gravida och därefter nekas abort. 
    Det är därför viktigt att de olika krigstribunalerna bedömer mass-
våldtäkter och systematiska våldtäkter som krigsförbrytelser likaväl 
som att de internationella styrkorna söker efter, arresterar och överläm-
nar de efterlysta krigsförbrytarna. 

    Genusperspektivet ska inte behandlas som en separat fråga utan 
inkorporeras i all politik och i alla aktiviteter. I arbetet med försvars- 
och säkerhetspolitik saknas ofta det genusperspektiv som är 
nödvändigt för att man ska kunna se skillnader i kvinnors och mäns 
behov av säkerhet. Det leder också att kvinnors och barns situation 
ofta osynliggörs. 
    Genom att svenska kvinnor och män i allt större utsträckning 
kommer att delta i fredsbevarande operationer under FN-mandat så 
kommer soldaterna att möta kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt 
våld och män som har begått övergrepp mot kvinnor. För att på ett bra 
och rättssäkert sätt kunna skydda och stödja kvinnor som utsatts för 
sexuellt våld krävs gedigen utbildning och förberedelser samt kunskap 
om kvinnors brist på makt, inflytande, rörelsefrihet och brist på sexuell 
och reproduktiv hälsa. Att kunna delta på lika villkor som medborgare 
i ett samhälle är en fråga om demokrati. 
    Betydande resurser måste satsas på de behov av skydd och stöd som 
kvinnor och flickor har under en konflikt, då kvinnorna ofta tvingas ta 
över männens arbetsuppgifter, och efter en konflikt då det civila sam-
hället har kollapsat. Betydande resurser måste även satsas på utbild-
ning i genusfrågor för dem som skall tjänstgöra utomlands i konflikter. 
Kvinnors avgörande uppgifter och roll i fredsprocessen och krishan-
tering kan inte nog understrykas. Det är därför viktigt att Sverige 
agerar nationellt och internationellt för att förbättra arbetet med att 
uppfylla FN:s resolutioner om Kvinnor, fred och säkerhet (1325) och 
Om sexuellt våld i konflikter (1820). 
    Trots att FN:s resolution 1325 varit i bruk under flera år är bristen 
på kvinnor i fredsfrämjande och konfliktlösande arbete påtaglig. 
Andelen civila kvinnor i fredsfrämjande insatser har ökat något, men 
det finns alltför få kvinnor på beslutande positioner. En ökad andel 
kvinnor i sådana missioner garanterar i sig inte att ett genusperspektiv 
finns med i arbetet. Det är därför nödvändigt att både kvinnor och män 



som ska delta i fredsfrämjande insatser får kunskap och utbildning i 
genusperspektiv. En rödgrön regering kommer därför i FN att driva 
frågan om att uppmärksamma kvinnors särskilda situation under en 
konflikt och vikten av att fler kvinnor deltar i arbetet samt att både 
kvinnor och män får kunskap och utbildning i genusperspektivet. 
    Förutom att förband som ska tjänstgöra i internationella miljöer kan 
utsättas för ökade psykiska och fysiska påfrestningar ställs höga krav 
på det etiska handlandet. En rödgrön regering kommer att därför att 
satsa på utbildning i genuskunskap och i FN-resolutionerna 1325 och 
1820, både vad gäller den personal som tjänstgör i Sverige och den 
personal som ska delta i internationella operationer. Det svenska 
försvaret samarbetar allt oftare med andra länder. Det är därför ytterst 
viktigt att genderfrågorna prioriteras i EU:s säkerhetspolitik. För att 
stärka kvinnors säkerhet i konflikter kommer en rödgrön regering 
därför att driva att FN:s resolutioner 1325 och 1820 implementeras i 
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 
    Idag utgör kvinnorna, inklusive de civilanställda, endast drygt 12 
procent av Försvarsmakten. Förutom att det är viktigt av jämställd-
hetsskäl att öka andelen kvinnor, motiverar inriktningen mot allt fler 
internationella uppdrag att kvinnor rekryteras i större omfattning. 
Kvinnor har en gynnsam inverkan på fredsprocesser. Kvinnors aktiva 
deltagande i fredsförhandlingar stärker legitimiteten av internationella 
uppdrag och bidrar också till en mer varaktig fred eftersom hela 
befolkningen då omfattas av åtgärderna. Fler kvinnor inom det 
svenska försvaret innebär också att det finns fler kvinnor som kan delta 
i internationella uppdrag. Alarmerande rapporter visar att närvaron av 
enbart manliga fredsbevarande styrkor gör att förekomsten av 
prostitution ökar. En rödgrön regering kommer därför att arbeta för att 
nå en jämnare könsfördelning inom Försvarsmakten. 
    Försvaret, som idag styrs av manliga värderingar med män i 
beslutande ställning, behöver allas kompetens och erfarenhet, även 

kvinnornas. Därför är det helt nödvändigt att öka andelen kvinnor 
inom försvaret. En alltför stor del av kvinnorna inom Försvarsmakten 
uppger att de blivit utsatta för trakasserier på grund av kön eller 
sexuella trakasserier. En rödgrön regering kommer därför att arbeta för 
att den plan mot trakasserier på grund av kön och mot sexuella 
trakasserier inom Försvarsmakten efterlevs. 
    För en rödgrön regering är det mycket viktigt att kvinnors särskilda 
situation i konflikter uppmärksammas och att kvinnors erfarenheter 
och kunskaper tas tillvara i fredsarbetets olika stadier. 

    En rödgrön regering kommer därför: 
*  Att i FN driva frågan om att uppmärksamma kvinnors särskilda 
situation under en konflikt och vikten av att fler kvinnor deltar i arbetet 
samt att både kvinnor och män får kunskap och utbildning i genus-
perspektivet. 
*  Att satsa på utbildning i genuskunskap och i FN-resolutionerna 
1325 och 1820, både vad gäller den personal som tjänstgör i Sverige 
och den personal som ska delta i internationella operationer. 
*  Att driva frågan om en handlingsplan för att implementera 
FN:s resolutioner 1325 och 1820 i EU:s gemensamma utrikes- och 
säker-hetspolitik för att stärka kvinnors säkerhet i konflikter och att 
öka andelen kvinnor i EU:s insatser. 
*  Att arbeta för en jämnare könsfördelning inom Försvarsmakten 
*  Att arbeta för att handlingsplanen mot trakasserier på grund av 
kön och mot sexuella trakasserier inom Försvarsmakten efterlevs. 
 
Nedrustningspolitik 
    Vår gemensamma vision är en värld fri från kärnvapen liksom andra 
massförstörelsevapen. Vi vill se en världsordning där fred och säkerhet 
kan tryggas med minskade militärutgifter och där resurserna istället 
kan användas för att ge människor större frihet, ökad trygghet och 



bättre utveckling. Världen behöver en nystart för nedrustning och 
ickespridning. 
    Vi vill återföra Sverige till en tätposition i nedrustningsfrågorna. 
När världen äntligen börjat tala om nedrustningsfrågorna igen har 
Sverige under den borgerliga regeringen valt att tiga. Sverige kan vara 
en positiv kraft i det internationella arbetet för nedrustning. 
    Massförstörelsevapen utgör ett reellt hot mot vår trygghet och vårt 
mål är en fullständig avveckling av massförstörelsevapen, såväl 
biologiska och kemiska som nukleära. 
    Kärnvapen är och förblir de värsta tänkbara massförstörelsevapnen. 
Det ligger i mänsklighetens och världssamfundets intresse för 
överlevnad och gemensam säkerhet att alla kärnvapen elimineras. 
År 2003 tillsattes på Anna Lindhs initiativ en kommission, med Hans 
Blix som ordförande, för att utarbeta förslag till det fortsatta arbetet 
med nedrustning av nukleära, biologiska och kemiska massförstörelse-
vapen. I sin rapport lägger kommissionen fram 60 viktiga rekommen-
dationer på åtgärder för nedrustning och icke-spridning. Vi anser att 
Blixkommissionens rapport bör ligga till grund för ett intensifierat 
svenskt arbete i denna anda. 
   Det finns oroande tecken när det gäller massförstörelsevapen. 
Kärnvapen har en fortsatt säkerhetspolitisk vikt bland Natos 
medlemsländer. Flera länder har skaffat sig kärnvapen och risken för 
ytterligare spridning är stor. Israel, Indien och Pakistan har utvecklat 
kärnvapen utanför de internationella kontrollregimerna. Nordkorea har 
genomfört provsprängningar och Irans kärnenergiprogram har i flera år 
utgjort en storpolitisk fråga eftersom landet misstänks för att försöka 
skaffa sig kärnvapen samtidigt som det råder starka spänningar i 
regionen. I Pakistan är läget mycket instabilt. 
    Ickespridningsavtalet, NPT, är satt under stor press. Arbetet måste 
fortsätta med att stärka det existerande NPT-avtalet och driva på för att 
redan gjorda utfästelser förverkligas. Sverige bör aktivt trycka på för 

att få de erkända kärnvapenstaterna att nedrusta. Så länge dessa inte 
genomför en nedrustning riskerar vi att inte heller andra länder 
kommer att respektera NPT. 
    Nedrustningsfrågorna omfattar många områden. Små och lätta 
vapen står för en överväldigande del av konflikters dödsoffer. De 
kallas ibland för vår tids verkliga massförstörelsevapen. Alla förslag 
som kan begränsa användningen av små och lätta vapen måste under-
sökas och utnyttjas. Minor och klusterbomber fortsätter att skörda 
civila offer i årtionden efter att själva kriget tagit slut och arbetet med 
att förbjuda dem måste intensifieras. 

    För att öka Sveriges engagemang för nedrustning och ickespridning 
kommer en rödgrön regering: 
*  Att använda Blixkommissionens rapport som grund för ett 
intensifierat svenskt arbete för nedrustning och icke-spridning. Ett 
exempel är att Sverige bör erbjuda sig att vara värd för och bekosta ett 
sekretariat för NPT. 
*  Att agera för att få EU att vara en pådrivande nedrustnings-
kraft. 
*  Att arbeta för att Mellanöstern, ett område av strategisk vikt 
med stora politiska och säkerhetsmässiga spänningar, blir en region fri 
från kärnvapen och massförstörelsevapen. 
*  Att arbeta för att få fler länder att skriva under och ratificera 
Oslokonventionen samt delta aktivt i CCW-processen. Med en rödgrön 
regering kommer Sverige omgående att ratificera Oslokonventionen. 
*  Att vara drivande för att reglera och minska olaglig vapen-
handel. Sverige bör utveckla en nationell handlingsplan kring lätta 
vapen som tydliggör svenska strävanden inom området och som 
möjliggör uppföljning och utvärdering av svenska positioner och 
åtgärder. Vi kommer också att agera för att få tillstånd ett effektivt 
internationellt avtal för vapenhandel (Arms Trade Treaty). 



*  Att fortsatt ge stöd till minröjning, stöd till minoffer och de-
struktion av minor. 
 
Vapenexport 
    All handel med vapen och krigsmateriel ska kontrolleras genom 
strikta regler. Sverige ska vara en föregångare genom sin lagstiftning 
om svensk export och import av vapen och krigsmateriel. Den totala 
vapenhandeln i världen måste minska. Det ska Sverige arbeta för 
genom en svensk restriktiv krigsmaterielexportpolitik men också 
genom att agera i internationella fora. All illegal handel med vapen 
och krigsmateriel måste förebyggas och bekämpas. 
    Under det kalla kriget och stormakternas militära kapprustning var 
ett starkt eget försvar nödvändigt för att kunna värna landets integritet. 
Ett starkt försvar krävde en stark svensk försvarsindustri som stod 
oberoende av omvärlden. 
    Förändringarna i vår omvärld under de senaste decennierna har varit 
omvälvande och i huvudsak positiva. För Sverige har det kalla krigets 
slut inneburit att de allvarligaste hoten mot vår säkerhet försvunnit. 
Sverige är och ska vara militärt alliansfritt. Men idag finns helt andra 
möjligheter än tidigare till internationellt samarbete på olika plan. För 
att möta dagens komplexa hot mot fred och säkerhet krävs 
internationellt samarbete. 
   Även den svenska försvarsindustrin har genomgått stora föränd-
ringar sedan det kalla krigets slut. Det svenska försvaret har behov av 
materiel av god kvalitet med hög teknisk nivå. Materielförsörjningen 
sker idag inom ramen för internationellt samarbete. 

En ny krigsmaterielutredning 
    Den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftningen har flera brister, 
varför en ny bör införas. En framtida ny lagstiftning ska precis som 
idag vila på grundprincipen att export av krigsmateriel är förbjuden, 
men att dispens kan lämnas. Export av krigsmateriel ska fortsatt vara 

förbjuden till en stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, 
en stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda 
till väpnad konflikt eller en stat som har inre väpnade oroligheter. 
Lagförslaget ska ligga i fas med utvecklingen på området och vara 
samstämmig med Sveriges politik för global utveckling (PGU). Vikten 
av demokrati, MR-perspektivet och internationella säkerhetspolitiska 
aspekter ska betonas. 
    Den tidigare socialdemokratiska regeringen påbörjade ett arbete 
kring en ny lagstiftning men nu har lång tid förflutit sedan den så 
kallade KRUT-utredningen lades fram. En rödgrön regering avser 
därför att tillsätta en ny krigsmaterielutredning efter valet 2010 vars 
syfte ska vara att arbeta fram en ny lagstiftning som kan presenteras 
för riksdagen under mandatperioden.  

    Utredningen ska bland annat ta hänsyn till följande: 
*  En översyn av riktlinjerna för vad som räknas som krigs-
materiel för strid och övrig krigsmateriel. 
*  Utredningen ska pröva möjligheten att införa ett så kallat 
demokratikriterium i regelverket för krigsmaterielexporten. 
*  Framtidens regelverk för krigsmaterielexport ska formuleras så 
att det utesluter möjligheterna för Sverige att exportera krigsmateriel 
till länder som begår grova och omfattande kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. 
*  Kommande regelverk kommer baseras på tillståndsprövning 
från fall till fall utifrån en samlad avvägning utifrån landets utveckling. 
*  Utredningen ska se över riktlinjerna för följdleveranser. Det är 
en nödvändighet att ingångna avtal kan fullföljas. Samtidigt finns en 
problematik då förhållandena ändras kring ett mottagarland, exempel-
vis i händelse av väpnad konflikt. 
*  Svensk export och import av krigsmateriel ska vara koherent 
med Sveriges politik för global utveckling (PGU). Utredningen ska 



undersöka om det är möjligt att införa krav på obligatorisk konse-
kvensanalys i regelverket. Denna ska visa hur den svenska försälj-
ningen påverkar mottagarlandet. 
*  Möjligheten att införa ett regelverk för uthyrning och utlåning 
av krigsmateriel ska undersökas. 
*  Regler för import av krigsmateriel bör utarbetas i enlighet med 
samma principer som gäller för exporten. 

Krigsmateriel i EU-samarbetet 
    Sverige deltar i europeiskt samarbete kring krigsmateriel, forskning 
och utveckling samt europeisk försvarsindustri. Detta samarbete stär-
ker EU:s positioner och minskar beroendet av andra länder, främst USA. 
   Sverige, som ett av de sex länder som ingår i LoI-samarbetet (Letter 
of Intent), tjänar på samarbete exempelvis för att minska utvecklings-
kostnader. Numera pågår en stor del av samarbetet på området inom 
ramen för Europeiska försvarsbyrån, EDA. Med en rödgrön regering 
kommer Sverige fortsatta vara medlem i EDA . 
   Handel med krigsmateriel måste självfallet omgärdas med stora 
restriktioner. Det handlar inte om en vara som kan vara en del av EU:s 
inre marknad utan det gäller en handel som måste omgärdas med stora 
restriktioner. 
    EU utgör också ett viktigt forum i det internationella arbetet för 
exportkontroll. 
     En rödgrön regering kommer inom EU-samarbetet att ta initiativ till 
en FN-konferens som syftar till att ta fram ett internationellt regelverk 
om restriktioner för vapenexport och vapenhandel. 
    En rödgrön regering kommer att arbeta för att EU:s politik blir mer 
restriktiv och tillämpas strikt. EU:s uppförandekod om vapenexport 
antogs i december 2008 som en gemensam ståndpunkt. Utöver detta 
kan enskilda länder ha en mer restriktiv nationell politik, en princip 
som ska ligga fast.

Säkerhetspolitik 
    Sverige är, och ska med en rödgrön regering fortsätta vara, militärt 
alliansfritt. Det är centralt för vår gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik. Sverige ska inte ansöka om medlemskap i Nato. 
Internationell säkerhet ska vila på samarbete och ett starkt globalt 
regelverk under FN:s ledning. Världen lider idag ingen brist på 
militära styrkor och förband, men det finns ett stort underskott på 
humanitära insatser. FN:s säkerhetsråd har slagit fast att behovet är 
stort av åtgärder för att förebygga väpnade konflikter. Vi vill att FN 
och Sverige stärker sin förmåga att förebygga kriser. EU är en central 
utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. 
    Ett ökat nordiskt försvarssamarbete är både viktigt och efterfrågat 
eftersom det kan ge en effektivare resursanvändning. Samarbetet får 
dock inte hota den nationella beslutanderätten. 
    Globaliseringen förändrar ständigt vår värld. De senaste decennier-
nas förändringar i vår omvärld har varit omvälvande och i huvudsak 
positiva. Det kalla krigets slut har inneburit att de allvarligaste hoten 
mot vår säkerhet har försvunnit. Det militära invasionshotet har ersatts 
av en mer mångfacetterad hotbild. 
   De allvarligaste hoten mot Sverige kan ha sin grund i öppna kon-
flikter, tvister kring energi- och råvaruförsörjning, miljöförstöring, 
klimatförändring, naturkatastrofer, olyckor, härröra från organiserad 
brottslighet och terrorism eller ta formen av attacker mot IT-system. 
De kan uppstå plötsligt och beredskapen måste vara god. Det kan inte 
uteslutas att vi i framtiden kommer att utsättas för militära hot. Ett 
enskilt väpnat angrepp mot Sverige är dock fortsatt osannolikt under 
överskådlig framtid. 
    Den politiska, ekonomiska, sociala och militära utvecklingen i 
Ryssland kommer att vara en avgörande faktor för Sveriges framtida 
säkerhetspolitiska situation. Sverige och EU måste intensifiera sin 
grannskapspolitik och öka utbytet och kontakter mellan människor och 



länder. Vi vill också framhålla det viktiga kontaktskapande arbete som 
görs på lokal och regional nivå. Även om det finns positiva inslag i 
den ryska samhällsutvecklingen finns det anledning till vaksamhet. 
Rysslands alltmer auktoritära styre kombinerat med ett allt mer 
aggressivt beteende mot vissa grannländer inger oro. Att använda 
energileveranser som ett politiskt påtryckningsmedel kan aldrig 
accepteras. 
    Ett trovärdigt svenskt försvar är ett viktigt säkerhetspolitiskt 
instrument och det ska verka avskräckande. Sverige ska vara väl 
förberett att själv försvara sin nationella integritet. Det utgör grunden 
för vår militära alliansfrihet. Det svenska försvaret ska också i 
internationella operationer bidra till en säkrare värld.  
    Som en följd av terroristattentaten i Madrid 2004 enades alla länder 
i EU om en politiskt bindande solidaritetsdeklaration. I och med 
solidaritetsdeklarationen, som formaliserats i det nya Lissabonför-
draget, har vi åtagit oss att handla gemensamt och i en anda av 
solidaritet för att hjälpa varandra om någon skulle utsättas för ett 
terroristattentat. I deklarationen klargjordes att varje medlemsland 
självt har rätt att välja de medel som det finner lämpligt för att bistå en 
drabbad. 
   Vi står dessutom bakom den utvidgade solidaritetsförklaring som 
omfattar hela Norden. Sverige ska inte förhålla sig passivt om en 
katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett nordiskt 
land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om  
Sverige drabbas. 
    Vi har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt 
ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara 
militärt alliansfria. Militär alliansfrihet betyder inte passivitet. 
    Den beskrivning av svensk säkerhetspolitik som gjordes 2002 med 
brett stöd bland riksdagens partier ska bestå. Det är viktigt att det inte 
råder någon som helst tveksamhet om vårt lands säkerhetspolitiska 

grundhållning, nämligen att Sveriges militära alliansfrihet tjänar oss 
väl. En rödgrön regering är övertygad om att den kommer att fortsätta 
tjäna oss väl även i framtiden. 

    Skälen till att vi slår vakt om den militära alliansfriheten är i korthet 
följande: 
*  Sverige ska behålla sin handlingsfrihet. Sverige skulle för-
lora sin handlingsfrihet i en försvarsallians med ömsesidiga försvars-
förpliktelser. Möjligheten att bedriva en självständig utrikespolitik på 
vissa områden skulle inskränkas med ett Natomedlemskap. 
*  Trovärdig aktör i  det globala nedrustningsarbetet. Vår 
militära alliansfrihet ger oss möjlighet att vara en trovärdig och på-
drivande kraft i det globala nedrustningsarbetet. Kärnvapenanvändning 
är dessvärre fortfarande en del av vissa Natoländers försvarsdoktriner. 
*  Självständig inriktning. Sverige ska driva en självständig 
försvarspolitik. Baserat på vår egen bedömning ska vi bestämma 
storleken och inriktningen på vårt försvar. 
*  Folkligt stöd. Den militära alliansfriheten har ett starkt stöd 
hos det svenska folket, vilket ger vår säkerhetspolitiska hållning stark 
legitimitet. 
*  Konfliktförebyggande arbete. Sverige värnar freden bäst 
genom konfliktförebyggande arbete. Det gör vi främst genom de 
politiska organisationer där Sverige redan är medlem. Bland annat har 
EU civila verktyg till sitt förfogande såsom exempelvis diplomati, 
handel och bistånd. 
 
Internationell säkerhet och samarbete 
    Internationell säkerhet ska vila på samarbete och ett starkt globalt 
regelverk under FN:s ledning. Global säkerhet förutsätter ett starkt 
globalt regelverk. Många av de nya hoten mot vår säkerhet ska i första 



hand lösas inom FN:s ram. Sverige kommer inte att delta i internatio-
nella insatser som saknar FN-mandat. Det är viktigt för Sverige att FN 
fungerar väl. Medlemsländerna måste ge FN de förutsättningar som 
krävs för att klara de nya uppgifterna. Vi vill att Sverige ska skärpa sin 
profil i FN. 
    FN:s säkerhetsråd kan ge andra regionala organisationer, som 
exempelvis EU, Nato och AU, Afrikanska unionen, uppdraget att leda 
en fredsbevarande operation. EU har utvecklat sin kompetens att leda 
alltmer komplexa operationer. Sverige har deltagit i praktiskt taget alla 
fredsfrämjande insatser som EU har genomfört. Sverige ska fortsätta 
det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser 
inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE. 
    När FN ger Nato i uppdrag att utföra fredsoperationer beror det ofta 
på att Nato har resurser och kunskap att leda komplicerade insatser. 
Vårt samarbete med Nato i FN-mandaterade fredsbevarande insatser är 
viktigt, men vi är tydliga med att Sverige inte ska delta i militära 
operationer som enbart har sin grund i Nato-stadgans artikel fem om 
ömsesidiga försvarsgarantier. 
    Sverige bör fortsätta det samarbete med Nato som sedan flera år 
utvecklats, i alla frågor utom bindande försvarsförpliktelser och utan 
att trovärdigheten för vår militära alliansfrihet undergrävs. 
Internationella operationer blir alltmer krävande och komplexa och det 
behövs därför en långtgående standardisering och samövning. Sverige 
ska inte tillåta Natoövningar på svenskt territorium om inte syftet är 
kopplat till FN:s internationella fredsoperationer. Det gäller även om 
Sverige saknas i ledningen för övningen. Vid övningar och militära 
besök till Sverige ska kärnvapen aldrig få medföras. Vi säger också ett 
tydligt nej till deltagande i Natos snabbinsatsstyrka NRF, Nato 
Response Force, bland annat eftersom vi anser att Försvarsmakten 
redan har betydande åtaganden. 

Försvarspolitik 
   Målet för den rödgröna försvarspolitiken är att bevara Sveriges fred 
och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och att bidra 
till att stärka internationell fred och säkerhet. 

Ett modernt och effektivt insatsförsvar 
    Det militära försvaret – Försvarsmakten och dess stödmyndigheter – 
har under de senaste två decennierna genomgått en kraftig omstöp-
ning. Nödvändiga, men många gånger smärtsamma, minskningar i 
storlek har gått hand i hand med utvecklande av nya förmågor och 
ökad kvalitet. Samtidigt har också den internationella dimensionen gått 
från att vara en perifer sidouppgift till att bli en av huvuduppgifterna 
för det militära försvaret. En rödgrön försvarspolitik innebär en fortsatt 
reformering av det svenska försvaret från ett invasionsförsvar till ett 
insatsförsvar. 
    De senaste årens omvärldshändelser har samtidigt påmint oss om 
den fortsatta vikten av den nationella komponenten i det militära 
försvaret. Samtidigt har vi kommit till en gräns där det är svårare att 
växla kvantitet mot kvalitet. Nu krävs nya prioriteringar för försvaret, 
där dess användbarhet, tillgänglighet och flexibilitet måste öka. 
Ett sådant förändringsarbete kräver tydliga politiska mål som 
försvarets olika myndigheter långsiktigt kan arbeta mot. 

Övergripande inriktning 
    De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och 
utveckling av förmågor. Dessa förmågor ska i stor utsträckning utifrån 
behov och möjlighet kunna utnyttjas även internationellt. De förband 
som utbildas ska vara tillgängliga för de typer av insatser som kan bli 
aktuella i en nära framtid, nationellt och internationellt. Alla 
förbandstyper behöver dock inte vara optimerade för internationell 
tjänstgöring. Det innebär också att för vissa förmågor som inte är 



omedelbart efterfrågade nationellt och internationellt men ändå poten-
tiellt viktiga går det att överväga att behålla endast en grundläggande 
kunskap i Försvarsmakten eventuellt i ett nordiskt samarbete. 

För internationell tjänst prioriteras markförband. 
    Flygvapen, marin och nationella skyddsstyrkor utgör de omedelbart 
gripbara resurserna och grunden för svensk, nationell incidentbered-
skap i fredstid. Idag utnyttjas inte den volym som är avsett för 
internationella insatser. Det är därför rimligt att öka ambitionen relativt 
idag. Vi rödgröna vill se fler svenska soldater i FN-ledda fredsbevara-
nde operationer. 
    Vi utesluter inte att Sverige även i framtiden kan bidra till EU:s 
snabbinsatsstyrkor. Vi motsatte oss dock att Sverige tog ett ramansvar 
2011 för Nordic Battle Group. Vi vill heller inte att Sverige under 
mandatperioden åtar sig ytterligare ramansvar. Sverige bör inrikta sig 
på bidrag till framtida snabbinsatsförband inom områden som är 
särskilt efterfrågade och där vi har hög kompetens. Vi kommer vidare 
att verka för att EU ser över konceptet för snabbinsatsstyrkorna. 
    Det svenska militära försvaret ska vara rationellt och effektivt 
organiserat. Det innefattar en fortsatt översyn av t.ex. logistikfunkti-
oner, stödmyndigheter och grundorganisation. 

Förmåga till flexibel utveckling 
    Försvaret skall ha förmågan att kunna utvecklas för att möta fram-
tida hot. Flexibilitet och utvecklingsförmåga måste därför utgöra en 
integrerad del av det framtida försvaret. Såväl personalförsörjnings-
system som materiel, organisation och beredskapssystem måste, 
tillsammans med bl.a. forskning och utveckling samt en fortsatt god 
underrättelsetjänst, bidra till en trovärdig och flexibel utvecklings-
förmåga. Viktigt är att ständigt prova om de förmågor man har är 
nödvändiga och optimala utifrån de behov som kan identifieras. 

Det militära försvarets utveckling 
    Reformeringen av det militära försvaret måste fortsätta och leda till 
en mer användbar och tillgänglig insatsorganisation. Denna reforme-
ring måste emellertid ske på ett ansvarsfullt sätt. 
    Försvarsmaktens förmåga att genomföra väpnad strid ska utgöra 
grunden för att upprätthålla och utveckla det militära försvaret. De 
nödvändiga förändringarna i personal-, materiel- och logistikförsörj-
ning liksom i insatsorganisationens utformning och beredskapssystem 
ska ske på ett sådant sätt att de leder till ett militärt försvar med högre 
tillgänglighet och användbarhet samt en god balans mellan storlek och 
allsidighet. 
    Vi rödgröna vill därför ha ett militärt försvar där antalet heltids-
anställda yrkessoldater är fortsatt lågt. Istället bör den allra största 
delen av insatsorganisationen bemannas med frivilliga, kontrakterade 
soldater. Vi bedömer att detta, utöver att säkra ett inflöde av civil 
kompetens och kunskap till försvaret, innebär minskade kostnader. 
    Hemvärn/Nationella Skyddsstyrkor utgör en viktig del av Sveriges 
militära försvar som en snabbt gripbar resurs. De utgör samtidigt en 
central resurs för samhällets robusthet vid kriser. Det är en 
kostnadseffektiv resurs som bör finnas över hela landet. Vi vill därför 
se en ökad ambition jämfört med idag. Det är viktigt att kunna 
använda förbanden såväl i fred som i krig. 
    Hemvärnet/Nationella Skyddsstyrkorna ska kunna skydda viktiga 
objekt och installationer men också kunna skapa förutsättningar för 
insatsförbandens möjlighet att nå fram. 

Stridskrafter 
Vi rödgröna vill se en utveckling mot lättare arméförband med högre 
grad av modularitet. Vi betonar vikten av väl inövade förband. Armé-
stridskrafterna bör kunna samordnas och ledas på alla nivåer 



    Marinstridskrafterna skall vara dimensionerade för och inriktade 
mot insatser i närområdet. Vi vill bevara den svenska kompetensen 
som svensk marin och svensk fartygsindustri har utvecklat. Det är 
viktigt att ha bra yt- och undervattensförmåga för att kunna skydda 
svenskt territorium. 
    Flygstridskrafterna ska behållas och utvecklas. Antalet stridsflyg-
plan ska anpassas efter de operativa behov som identifieras. Med ut-
gångspunkt från dagens planerade volym om 100 ska antalet operativa 
stridsflygplan reduceras över tid. 

Folkligt förankrat försvar 
    Sveriges försvars- och säkerhetspolitik är och ska vara alla svens-
kars ansvar. Den folkliga förankringen och förtroendet utgör viktiga 
komponenter för det militära försvaret. Detta innebär bl.a. att försvaret 
ska spegla övriga samhället vad gäller attityder och värderingar men 
också i att bestå av ett tvärsnitt av samhället. I detta ingår också att se 
till att undanröja de strukturer som gör att det militära försvaret och 
dess stödmyndigheter inte klarar av att rekrytera kvinnor i tillräcklig 
omfattning. Det är viktigt att arbetet med jämställdhet och 
motverkande av diskriminering oavsett kön, etnisk tillhörighet, religiös 
uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får fullt genomslag 
i verksamheten. 

Försvarsmaktens personalförsörjning 
    Sveriges försvar måste kontinuerligt förses med personal. Rätt per-
son ska sättas in på rätt plats. Systemet måste vara robust och uthålligt. 
Under 2008 mönstrade och frivilligt antagningsprövade Pliktverket 
ungefär 24 000 män och 1 000 kvinnor. Av dessa togs 6 805 respektive 
461 ut till en värnplikts- eller civilpliktsutbildning. En hel årskull 
ungdomar består för närvarande av ungefär 100 000 personer.  

    Om det svenska försvaret ska bemannas med plikt eller frivillighet 
är en principiellt viktig fråga. Systemet måste fungera väl även i tider 
då försvarsberedskapen medger att få i varje årskull tas ut till 
tjänstgöring. Det ska fungera i ekonomisk hög- och lågkonjunktur och 
säkerställa att försvaret får rätt kompetenser. Vid ett läge av höjd 
beredskap eller krig ska alla vara skyldiga, både kvinnor och män, att 
fullgöra värnplikt eller civilplikt. Då är det extra viktigt att rätt person 
snabbt kan sättas in på rätt plats för tjänstgöring. 
    Den borgerliga regeringen beslutade under sommaren 2009 om en 
ny inriktning för rekrytering och militär grundutbildning. Beslutet 
innebär att den militära grundutbildningen ska vara helt frivillig från 
och med 1 juli 2010. Därefter ska ingen tjänstgöra med plikt om inte 
försvarsberedskapen så kräver. Trots att det är ett stort beslut att ändra 
i pliktlagen från 1901 har inte regeringen presenterat ett färdigt förslag 
för Sveriges riksdag om en ny lagstiftning. Vi är starkt kritiska till att 
regeringen, trots avsaknad av ett riksdagsbeslut, uppdragit åt berörda 
myndigheter att göra långtgående förberedelser för det nya systemet. 
Vi rödgröna anser att om Sverige ska ändra i pliktlagen ska det ske 
med bred majoritet i Sveriges riksdag. Det förslag som hittills 
diskuterats bygger på flera osäkra antaganden och oklara förutsätt-
ningar, vilket Försvarsmakten själva påpekat. Det råder till exempel 
oklarheter om arbetsmarknadens LAS-regler kommer att kunna upp-
fyllas. 
    Att förhastat avskaffa plikten, baserat på regeringens bristande 
underlag, äventyrar Försvarsmaktens kvalitet och den förankring som 
försvaret har hos svenska folket. Vår mening är att en fullständig 
bedömning kan ske tidigast under nästa mandatperiod. Plikten bör till 
dess den ändras begränsas till tre månaders utbildning. Om den 
borgerliga regeringen avskaffar plikttjänstgöringen före valet 2010 
kommer en rödgrön regering att genomföra en förutsättningslös 
översyn av det helt frivilliga personalförsörjningssystemet efter ett år. 



Kontraktsförband byggda på frivillighet och civil kompetens 
    Vi anser att framtidens försvarsmakt ska bestå av kontraktsförband. 
Vi vill att färdigutbildade soldater – uttagna för grundutbildning ge-
nom värnplikt eller genom frivillighet – ska erbjudas att teckna ett 
frivilligt flerårigt avtal för kontraktstjänstgöring vid ett förband. 
    De frivilliga soldaterna kan kallas in för tjänstgöring nationellt och 
för fredsfrämjande internationella insatser. Systemet bygger på att den 
enskilde har en civil förankring och periodvis under kontraktstiden 
växlar mellan kontraktstjänstgöring och civilt yrkesliv. Under de 
perioder man kallas in för nationell tjänstgöring kan man genomföra 
förbandsövningar, utbilda sig på ny utrustning, genomgå befälsutbild-
ning eller delta i nationella insatser. 
    Beredskapen för kontraktsförbanden ska variera. Genom planering 
av den nationella tjänstgöringen får man ett antal förband som ständigt 
är gripbara. I övrigt kan man utifrån säkerhetspolitiska behov variera 
beredskapstiden och på så vis säkerställa att man hela tiden  har rätt 
mängd förband tillgängliga på kort varsel. Detta kan åstadkommas 
utan att personalen nödvändigtvis behöver lämna sina ordinarie 
arbeten. Det ska jämföras med ett system dominerat av yrkessoldater 
där beredskapen hela tiden är på en hög och kostsam nivå oavsett 
behovsbild. 
    Efter slutförd kontraktstid kan vissa soldater erbjudas att förlänga 
sitt kontrakt exempelvis för att hantera uppkomna brister i nyutbild-
ningen. Övriga överförs till personalreserven. De kan också uppmunt-
ras att gå vidare till Hemvärnet/Nationella Skyddsstyrkorna. 
    Vi anser också att det fortsatt finns behov för ett mindre antal 
heltidsanställda soldater i Försvarsmakten. De behövs för att säkra 
beredskapen dygnet runt, året runt och arbetar ofta inom flygvapnet 
och marinen som har huvudansvaret för den svenska incidentbered-
skapen. Det kan även handla om vissa mindre arméenheter, t.ex. 
specialförband som enheter inriktade mot kemiska, biologiska och 

radiologiska hot. Dessa förband utgör även en betydande resurs för det 
civila samhällets krishanteringsförmåga. 

Försvarsindustrin, forskning och utveckling 
    Materielförsörjningen måste fortsätta att reformeras. Det är viktigt 
att materiel- och logistikförsörjningen sker så effektivt och rationellt 
som möjligt. Materiel- och logistikförsörjningen, samt forsknings- och 
teknologiutveckling, är medel för att uppnå målet: en användbar och 
effektiv insatsorganisation. 
    Uppgradering av materiel bör om det är ekonomiskt försvarbart 
föredras framför nyanskaffning. Samutveckling ska där det är kost-
nadseffektivt väljas före egenutveckling. När nyanskaffning av 
materiel är nödvändig kan färdigutvecklad materiel på marknaden vara 
ett alternativ. Kostnaderna ska dock noga beaktas i ett livscykel-
perspektiv. 
    Den svenska försvarsindustrin måste ses i ljuset av dess säkerhets-
politiska roll. Tillgången till materiel måste säkras inte bara för dagens 
behov utan också för en försämrad omvärldssituation. En försvars-
industri baserad i Sverige innebär tillgång till egen produktions-
kapacitet och kompetens. Dessutom innebär förmågan att exportera 
försvarsmateriel bättre förutsättningar att importera nödvändig 
materiel. Sverige som ett litet och militärt alliansfritt land kan riskera 
att hamna långt bak i kön när efterfrågan blir hög. Vi undviker 
dessutom att Sverige tvingas in i operationer eller politiska 
förpliktelser som riskerar att undergräva vår alliansfrihet för att få 
köpa nödvändigt materiel. 
    Vi vet att den sk materielhyllan ibland kan vara tom och det kan 
ställa till stora problem. 
En internationellt konkurrenskraftig försvarsindustri, har betydelse 
också ur ett långsiktigt perspektiv. Den ger Sverige tillgång till viktiga 
internationella samarbeten. 



    Vi vill understryka den roll som forskning och utveckling har för att, 
utöver att bidra till teknik- och materielutveckling, generera kunskap 
om teknik och framtida hot och ta fram underlag för såväl politisk nivå 
som myndighetsnivå. Nationell forskning och utveckling bidrar 
således till självständighet i nationella beslut.
 
Den frivilliga försvarsverksamheten 
    Vi vill se självständiga ideella frivilligorganisationer som tillför 
samhället viktiga värden. 
    Den nuvarande synen på frivilligorganisationer resulterar inte i en 
mer användbar frivillighet. De organisationer som varaktigt och med 
kvalitet kan bidra till Försvarsmaktens verksamhet eller till samhällets 
krishanteringsförmåga bör kunna få samhällsstöd för detta. Den 
förändrade bidragsstrukturen som regeringen föreslår skapar inte 
konkreta och realistiska förutsättningar för organisationerna att åta sig 
uppdrag och utgöra en långsiktig resurs inom svensk krishantering. 

Civila insatser i militär miljö 
    Vi anser att samverkan mellan den civila och militära delen inför 
och under insatser måste stärkas. Vi är också positivt inställda till 
samordning och strategisk styrning för att olika typer av insatser ska 
kunna öka varandras verkningsgrad. Det viktigt att samordningen inte 
sker på ett sådant sätt att den riskerar de civila insatsernas opartiskhet 
eller leder till att bistånd snarare kanaliseras till områden med 
truppinsatser än till områden med störst civila behov. 
    Vi vill vidare betona att civil insats i militär miljö först och främst 
måste utgå från behovet hos de samlade internationella insatserna i 
konfliktområdet, inte från de nationella bidragen. Vi välkomnar att 
utveckla den nationella civil-militära samverkan i linje med FN:s och 
EU:s koncept kring integrerade missioner.

En rödgrön politik för 
Sveriges relationer med världens länder.
17 februari 2010

Inledning 
    Den rödgröna arbetsgruppen för en rättvis och hållbar värld 
presenterar idag en rödgrön politik för Sveriges bilaterala relationer 
med omvärlden. Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari 
2010 lade de rödgröna partiledarna och språkrören fram en överens-
kommelse om säkerhets- och försvarspolitiken. Arbetsgruppen 
kommer under våren 2010 att återkomma med fler besked på de 
utrikespolitiska och migrationspolitiska områdena. 
    En rättvis och hållbar värld är möjlig. Vår rödgröna utrikespolitik 
syftar till att utrota fattigdomen, bygga en säkrare och tryggare värld, 
främja demokrati, jämställdhet och respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland och bidra 
till en hållbar utveckling. 
    Förenta Nationerna är vår viktigaste arena för internationellt sam-
arbete. 
    EU är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra 
finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem. Vi 
rödgröna är fast beslutna om att Sverige ska vara en aktiv medlem i 
EU för att kritiskt granska, förändra och förbättra. 
    Det är sju månader till nästa riksdagsval. Alternativen i svensk 
politik blir allt tydligare. Det krävs ett nytt svenskt engagemang för 
fred, folkrätt, nedrustning, rättvisa och klimat. En rödgrön utrikes-
politik kommer att göra skillnad.
 
Ett rödgrönt samarbete för framtiden, 

Stockholm, 17 februari 2010 
Urban Ahlin · Lena Hjelm Wallén (S) Hans Linde · Ulla Hoffmann (V) 
Per Gahrton · Peter Rådberg (MP) 3 (20) 



Norden och närområdet 

    Den nordligaste delen av Europa utgör en strategiskt viktig region 
både ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Det finns flera etablerade 
regionala och internationella samarbetsfora där Sverige och de 
nordiska länderna tillsammans med Ryssland och andra närliggande 
stater kan samarbeta kring praktiska frågor av intresse för alla parter 
samt föra en dialog. Dessa är bland andra Nordiska rådet, Arktiska 
rådet och Barentsrådet liksom arbetet inom EU:s nordliga dimension. 
Med en rödgrön regering kommer Sverige att ha en tydlig strategi för 
samarbetet inom områden som exempelvis ekonomi, infrastruktur, 
människohandel, energi, forskning, miljö/klimatförändringar, säkerhet 
och rättsliga frågor. 
    Det finns ett starkt folkligt engagemang för närområdet och de 
nordiska grannländerna. De har därför en självklar ställning för vår 
utrikespolitik. I Norden finns också ett flertal av Sveriges viktigaste 
handels- och samarbetspartners. Samarbete och öppenhet har gjort 
Norden till en välfärdsregion av världsklass. En rödgrön regering 
kommer att ytterligare underlätta en gemensam arbetsmarknad i 
Norden. 
    Framgångarna är dock inte tillräckliga för att möta dagens och 
framförallt morgondagens globala utmaningar, varför ett än mera 
utvecklat och förstärkt samarbete behövs. Utmaningarna växer i spåren 
efter finanskrisen vi befinner oss i. Särskilt de baltiska staterna och 
Island är hårt drabbade. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Utveckla det inomnordiska samarbetet. 
*  Öka samarbetet med de baltiska staterna. 
*  Använda det nordiska samarbetet för att undanröja gränshinder 
 och utveckla därmed bidra till ökat utbyte och handel. 

Östersjön 

    Östersjöregionen är ett område med såväl stora utvecklingsmöjlig-
heter för till exempel handel och ekonomisk utveckling men också 
stora utmaningar i frågor som miljö och gränsöverskridande brotts-
lighet. Länderna runt Östersjön är beroende av att aktivt engagera sig i 
praktiskt samarbete och att detta samarbete fungerar. Östersjön är 
klassat som ett ”särskilt känsligt område”  av FN:s sjöfartsorganisation. 
En viktig fråga är hur vårt samarbete kan skydda den känsliga miljön i 
vårt gemensamma innanhav. 
    Viktiga byggstenar för att kunna ta till vara på utvecklingsmöjlig-
heterna samt gemensamt möta miljöhoten utgörs av näringslivets, 
kommuners och regioners kontakter med grannländerna. En rödgrön 
regering kommer att ytterligare främja detta. Sveriges utlandsrepre-
sentation spelar en viktig roll i detta sammanhang. 
    EU:s Östersjöstrategi kan innebära framsteg för samarbetet kring 
Östersjön inom ramen för det europeiska samarbetet. Strategin rymmer 
viktiga målsättningar som att förbättra miljön, öka välståndet, göra 
regionen mer tillgänglig samt öka trygghet och säkerhet. Vi vill att 
Sverige ska vara pådrivande för att strategin verkligen blir ett 
användbart redskap. 
    Vi har sagt nej till den rysk-tyska fossilgasledningen på Östersjöns 
botten. Beslutet om gasledningen var ett synligt test på vilken vikt 
regeringen lade vid Östersjöfrågorna. Bygget av gasledningen kommer 
att betyda allvarliga miljörisker i ett mycket känsligt havsmiljöområde. 
Varje ny fastlåsning i miljardinvesteringar i naturgas försenar också 
europeiska investeringar i förnybar alternativ energi, och ger Ryssland 
ökade möjligheter att använda energi som påtryckningsmedel. I och 
med ett godkännande av gasledningen har den borgerliga regeringen 
öppnat för naturgasanvändning i Sverige. Det skulle göra Sverige mer 
beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning. 



    En utbyggd gasledning och ökade oljetransporter gör Östersjön till 
ett område med stora ekonomiska, strategiska och därmed säkerhets-
politiska intressen. Det är viktigt att Ryssland inte kan använda 
gasledningen som en förevändning för ökad militär närvaro i 
Östersjön. För alla länder runt Östersjön är det därför viktigt med en 
civil gemensam övervakningsmekanism som tillgodoser alla parters 
behov. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Arbeta för en hållbar tillväxt som främjar handeln men 
 samtidigt tar hänsyn till miljön. 
*  Intensifiera samarbetet omkring Östersjön. 
*  Skapa en civil övervakningsmekanism för att hindra en 
 militarisering av Östersjön. 

 
Arktis 

    Ingenstans ger klimatförändringen så snabba och dramatiska effek-
ter som vid polerna. Isen smälter med en förfärande hastighet. 
Avsmältningen av de arktiska havsisarna medför att områden som 
tidigare skyddats av istäcket nu av många anses bli tillgängliga för 
utvinning av naturresurser som fisk, gas, olja och mineraler. Uppskatt-
ningar talar om att 20-25 procent av världens oupptäckta och kvar-
varande olje- och gasresurser kan finnas i Arktis. Arktis står inför stora 
förändringar. 
    När isen försvinner öppnas nya transportleder via Nordost- och 
Nordvästpassagerna. Om sjöfart via Nordpolen blir möjlig året runt 
kan flödena bli jämförbara med de vi finner i Nordatlanten. Denna 
trafik ökar naturligtvis dramatiskt risken för olyckor och därmed risken 
för oljeutsläpp. 

    Ryssland, Kanada, Norge, Danmark och även delvis USA, gör alla 
anspråk på de resurser som ligger under havsbottnen. Dessa länder har 
den suveräna rätten att utvinna naturtillgångar på respektive stats 
kontinentalsockel. Det pågår därför en kamp mellan de arktiska 
staterna, en kamp som får säkerhetspolitiska konsekvenser. 
    Anspråk på Arktis har lett till dispyter mellan Ryssland, USA, 
Kanada, Danmark och Norge. Kanada och USA tvistar sedan länge om 
nordvästpassagens legala status. Kina och Ryssland markerar också sin 
närvaro. Norge har en pågående gränstvist med Ryssland i Barents 
hav. Men det görs också försök till samarbete och fredliga lösningar. 
De närmaste åren kommer att avgöra huruvida det är samarbete och 
internationellt samförstånd eller en allas kamp mot alla som kommer 
att prägla Arktis. 
    Det finns inga reglerande institutioner som täcker verksamhet till 
havs och utvinningen av naturresurser i Arktis och det behövs därför 
ett särskilt regelverk. Vi rödgröna vill peka på Antarktis som omfattas 
av ett miljöskyddsprotokoll som förbjuder utvinning av naturtillgångar 
i minst 50 år och menar att en liknande reglering behövs för Arktis. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Agera kraftfullt för att det internationella samfundet snarast 
 utvecklar och antar en konvention som ger Arktis skydd mot 
 exploatering och militarisering under minst 100 år. 
*  Inför Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013 ta 
 initiativ till ett förbud mot eller en kraftig begränsning av 
 exploatering av naturresurser från området kring Arktis. 
*  Omgående föreslå ett moratorium mot ökad exploatering i 
 Arktis tills ett effektivt avtal har kunnat säkras. 
*  Arbeta aktivt för att införa rustningskontroll och förtroende-
 skapande åtgärder i och med de tendenser till militarisering 
 som vi kan se. Arktis ska bli en region fri från kärnvapen. 



Ryssland 

    Ryssland är en viktig granne både till Sverige och till EU – alla 
parter tjänar på att upprätthålla en konstruktiv och långsiktig relation. 
Goda relationer till Ryssland är av stor vikt ur såväl säkerhetspolitisk, 
miljömässig som ekonomisk synvinkel. 
   Den politiska, ekonomiska, sociala och militära utvecklingen i Ryss-
land kommer att vara en avgörande faktor för Sveriges framtida säker-
hetspolitiska situation. Sverige och EU måste intensifiera sin grann-
skapspolitik och öka utbytet och kontakter mellan människor och 
länder. Vi vill också framhålla det viktiga kontaktskapande arbete som 
görs på lokal och regional nivå. Även om det finns positiva inslag i 
den ryska samhällsutvecklingen finns det anledning till vaksamhet. 
Rysslands alltmer auktoritära styre kombinerat med ett allt mer aggres-
sivt beteende mot vissa grannländer inger oro. Att använda energi-
leveranser som ett politiskt påtryckningsmedel kan aldrig accepteras. 
    Främjandet av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och 
etniska och religiösa minoriteter ska vara en central del i svensk 
rysslandspolitik. Sverige ska aktivt driva på för att engagera Ryssland i 
dialog inom ramen för de olika internationella samarbetsorgan som 
finns, exempelvis OSSE, Europarådet och olika nordiska fora. Vi ska 
aldrig underlåta att påtala brister eller föra fram oro för den negativa 
demokratiska utvecklingen. Samtidigt bör Sveriges politik präglas av 
ett praktiskt samarbete som är till gagn för båda parter och hjälper 
Ryssland att närma sig europeiska strukturer. De stora framsteg som 
trots allt gjorts i landet sedan Sovjetunionens fall är välkomna och 
förtjänar vårt stöd. 
    Vidare ska Sverige arbeta aktivt med miljöfrågorna liksom frågor 
om kärnsäkerhet. Sverige ska arbeta för att Ryssland avvecklar sina 
kärnvapen. Sverige ska också uppmärksamma den omfattande handel 
med människor som pågår, och aktivt verka för att intensifiera 

åtgärderna mot detta. Ryssland ska vara en viktig partner i det arbetet. 
Även i andra frågor som rör gränsöverskridande och organiserad 
brottslighet kan inte vikten av ett starkt samarbete nog betonas. 
    EU:s östutvidgning har stärkt unionens fokus på Rysslands och 
EU:s gemensamma grannskap vilket är en region av strategiskt intres-
se för båda parter. Det är viktigt att arbeta för att involvera Ryssland i 
en gemensam strävan efter utveckling i vårt gemensamma grannskap. 
    Såväl Sverige som Ryssland vinner på ökande utbyte. Vi bör verka 
för att främja en diversifiering av rysk ekonomi och stärkt anti-
korruptionsarbete samt arbeta aktivt för att Ryssland ska bli medlem i 
WTO både för att främja handel och för att integrera Ryssland i 
internationella rättssystem och samarbetsformer.  
     EU:s relationer till Ryssland står inför en stor utmaning. Efter 
kriget mellan Georgien och Ryssland finns många svåra frågor som 
måste behandlas inom ramen för relationen mellan EU och Ryssland. 
Det finns många så kallade frusna konflikter som måste hanteras i EU-
Rysslandsrelationerna. EU måste intensifiera ansträngningarna för att 
söka en lösning på dessa frågor. Samarbetet kring fred och säkerhet 
bör också fokusera på nedrustning och icke-spridning. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Stödja det civila samhället, demokratisering och kontakter 
 människor emellan. 
*  Aktivt arbeta inom ramen för EU, inte minst med energifrågor. 
*  Stödja ett praktiskt och konkret samarbete med Ryssland kring 
 bland annat miljöfrågor, handelsfrämjande och brottsföre-
 byggande åtgärder . 
*  Främja Rysslands utveckling till ett stabilt och välmående land 
 som tar tillvara sin egen potential. 



Södra Kaukasus 

    Södra Kaukasus är en strategiskt viktig region i gränslandet mellan 
stora civilisationer och religiösa gemenskaper och samtidigt en 
potentiell härd för konflikter som kan sprida sig till ett betydligt större 
område, vilket dramatiskt illustrerades av Sydossetienkriget 2008. 
Azerbajdzjan producerar olja och gas, Georgien är ett transitland och 
Armenien är Rysslands närmaste allierade i området. Detta har 
medfört en betydande och delvis destruktiv inblandning i ländernas 
inre angelägenheter av såväl globala som regionala stormakter. 
    Azerbajdzjan, Georgien och Armenien har alla en kort historia som 
suveräna stater. Politiskt har länderna präglats av turbulenta regim-
skiften som har kritiseras av utländska observatörer för valfusk och 
andra brister. Till detta kommer de regionala utbrytningarna av 
Sydossetien och Abchazien från Georgien och Nagorno-Karabach från 
Azerbajdzjan och de komplicerade förhållanden till Ryssland. 
    En rödgrön regering kommer att bedriva en balanserad och 
fredsfrämjande policy i förhållande till Sydkaukasus, stödja regionalt 
samarbete och verka för förstärkt demokrati, kvinnors rättigheter och 
mångfald i de tre länderna. Alla tre länderna är medlemmar av Europa-
rådet och ingår i EU:s Östra partnerskap.  

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Arbeta för en förstärkning av EU:s övervakningsgrupp, 
 EUMM, för att den ges möjlighet att verka också i Sydossetien 
 och Abchazien. 
*  Arbeta för att förmå Ryssland att acceptera förnyad OSSE- och 
 FN-närvaro i regionen. 
*  Främja utvecklingen av oberoende folkrörelser och demokra-
 tiska rörelser. 

*  Att stå för en tydlig principuppfattning om att Georgien, 
 Azerbajdzjan och Armenien, liksom alla andra av Europarådets 
 medlemsländer, har full rätt att bli EU-medlemmar, förutsatt att 
 de uppfyller Köpenhamnskriterierna. En rödgrön regering 
 kommer att stödja dessa länders ansträngningar. 
*  Inte erkänna någon av utbrytarrepublikerna. 
*  Inte acceptera våld från någondera parten för att lösa konflikter. 

Mellanöstern och Arabiska halvön 

    Få regioner har plågats av auktoritära ledare och väpnade konflikter 
i samma grad som Mellanöstern. Diktaturer såsom Iran, Syrien och 
Saudiarabien, våldet på de ockuperade palestinska områdena, i Irak 
och Jemen samt det utbredda förtrycket mot kvinnor som bland annat 
innebär inskränkta rättigheter till abort samt etniska och religiösa 
minoriteter, fackföreningsaktiva med flera är exempel på vad som 
kommit att prägla regionen. Omvärlden har långt ifrån alltid agerat på 
ett sätt som bidragit till fred och ökad respekt för de mänskliga 
rättigheterna, USA:s folkrättvidriga anfall på Irak 2003 och stödet till 
flera auktoritära regimer på arabiska halvön är sådana exempel. 
Kampen om regionens olja och andra naturresurser har lett till 
omfattande stormaktsinblandning i regionen, också långt efter den 
traditionella kolonialismens avveckling, vilket bidragit till social och 
ekonomiska problem samt bidragit till väpnande konflikter och stärkt 
auktoritära regimer. 
    Men utvecklingen är långt ifrån nattsvart. I enskilda länder har vissa 
framsteg gjorts. Folkliga rörelser för demokrati och jämställdhet i flera 
av regionens länder inger hopp. Samtidigt som regionen härjas av 
konflikter ser vi flera exempel på fredlig samexistens mellan etniska 
och religiösa grupper. En rödgrön regering ska vara en tydlig allierad 



med de demokratiska krafter som i Mellanöstern kämpar för mänskliga 
rättigheter och jämställdhet mot förtryck och väpnade konflikter. Vi 
kommer att verka för att det upprättas en region fri från kärnvapen, att 
USA drar tillbaka sina trupper från Irak och att Israel avvecklar sina 
kärnvapen.
 I Iran ser vi hur den auktoritära regimen som styrt landet sen 
revolutionen 1979 intensifierat sin repression mot oppositionen. De 
modiga iranier som trotsar regimen förtjänar ett starkt stöd. 
    Vi rödgröna är starkt kritiska mot den iranska regimen för deras 
brott mot de mänskliga rättigheterna och försöken att destabilisera 
regionen. Vi känner samtidigt en stark oro över de krafter som 
förespråkar folkrättsvidriga attacker mot Iran. Varje steg som tas mot 
att vidta militära åtgärder mot Iran riskerar att stärka den nuvarande 
regimen och försvåra arbetet för oppositionen. 
    Risken för att Iran utvecklar kärnvapen inger stor oro och innebär 
ytterligare en destabiliserande faktor i området. Vi rödgröna vill stärka 
Sveriges arbete mot kärnvapenspridning och förmå de stater som idag 
innehar kärnvapen, bland annat Israel, att avveckla dessa. I detta arbete 
vill vi att FN ska ha den centrala rollen, det gäller även frågan om 
Irans kärntekniska program och Israels kärnvapen. 
    Libanon och Turkiet har tagit viktiga steg mot demokratisering och 
ökad respekt mot de mänskliga rättigheterna bland annat kvinnors 
rättigheter, men flera viktiga steg återstår att ta. En rödgrön regering 
kommer tydligt att stödja Turkiets rätt att bli medlem i EU den dagen 
man uppfyller Köpenhamnskriterierna. Det innebär att medlemskaps-
förhandlingarna måste kombineras med tydliga krav på att mänskliga 
rättigheter ska respekteras, även för de etniska och religiösa minori-
teterna. Vi är starkt kritiska till beslutet att förbjuda oppositionspartiet 
DTP. Vi oroas över Turkiets oförmåga att göra upp med sin egen 
historia. En rödgrön regering kommer att erkänna folkmordet 1915 på 
armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontier med flera. 

    Få grupper i regionen har genom historien drabbats så hänsynslöst 
av förtryck och förföljelser som kurderna. Fortfarande lever kurder 
under mycket svåra förhållanden i flera länder där de förvägras sina 
mänskliga rättigheter. En rödgrön regering ska uppmärksamma kurder-
nas situation i varje dialog med Iran, Irak, Syrien och Turkiet. 
    En rödgrön regering välkomnar erkännandet av Saddam Husseins så 
kallade Anfalskampanj 1988 som ett folkmord mot kurderna. En röd-
grön regering kommer att arbeta för att uppmärksamma 16 mars, 
årsdagen av gasattacken mot Halabja, som ett exempel på mass-
förstörelsevapens ohyggliga konsekvenser. 
    I de flesta av regionens länder är kvinnors rättigheter starkt 
begränsade på en rad områden, kvinnor är till exempel starkt under-
representerade i beslutsfattande och saknar rätten till sin egen kropp. I 
länder som Iran och Saudiarabien behandlas kvinnor som andra 
klassens medborgare. En rödgrön regering kommer att stödja arbetet i 
Mellanöstern för att stärka kvinnors rättigheter och i dialogen med 
regionens länder uppmärksamma kvinnors mänskliga rättigheter. 
    I flera länder är det förenat med stora risker att bli förälskad eller 
attraherad av personer av samma kön. HBT-personer (homosexuella, 
bisexuella och transpersoner) riskerar förföljelser och i vissa fall också 
dödsstraff. 
    I flera delar av regionen är rätten att organisera sig fackligt starkt 
begränsad, trots att detta är en grundläggande mänsklig rättighet. 
Bland annat lever och arbetar miljoner gästarbetare på den Arabiska 
halvön under mycket svåra förhållanden. 
    En rödgrön regering kommer att initiera flera projekt med syfte att 
få igång en dialog och att bidra till ökade relationer med EU:s södra 
grannskap. Alexandriainstitutets och det svenska konsulatets i Istanbul 
ansträngningar och viktiga roll för detta måste understrykas. Sveriges 
erfarenheter ska bättre tas tillvara för att öka kontakter och minska 
misstro mellan kulturer samt stödja processer mot demokrati och



 mänskliga rättigheter. 
    Mellanösterns moderna historia har lärt oss att demokrati, mänskliga 
rättigheter och fred varken skapas genom isolering eller väpnade 
anfall. Vi tror på påverkan genom utbyte och aktiv dialog. Alla 
svenskar med band till regionen är i detta arbete en värdefull resurs. 
Men dialog och utbyte måste förenas med tydliga krav på förändring. 
En rödgrön regering kommer stå upp för de mänskliga rättigheterna 
oavsett var, av vem och med vilka motiv de kränks eller inskränks. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Kritisera USA:s stöd till odemokratiska regimer. 
*  Verka för att de amerikanska trupperna dras tillbaka från Irak 
 så snart som möjligt. 
*  Vara en tydlig allierad med de demokratiska krafter som i 
 Mellanöstern kämpar för mänskliga rättigheter och jämställdhet 
 mot förtryck och väpnade konflikter. 
*  Verka för att Mellanöstern blir en region fri från kärnvapen. 
*  Motsätta sig folkrättsvidriga angrepp på Iran. 
*  Erkänna 1915 års folkmord i Turkiet. 
*  Uppmärksamma kurdernas situation i varje dialog med Iran, 
 Irak, Syrien och Turkiet. 
*  Välkomna erkännandet av Anfalkampanjen som ett folkmord 
 på kurderna och uppmärksamma 16 mars, årsdagen av 
 gasattacken mot Halabja. 
*  I dialog med regionens länder stödja och uppmärksamma 
 kvinnors och HBT-personers mänskliga rättigheter. 
 

Israel och Palestina 

    Konflikten mellan Israel och Palestina är nu inne på sitt åttonde 
decennium. Under dessa år har civila på båda sidorna av konflikten 
drabbats hårt av våldet och stridigheterna. Både Israels och Palestinas 
befolkning har rätt till ett liv i trygghet inom säkra och erkända 
gränser. 
    Ansvaret är allas, men ockupationen av Västbanken och Östra 
Jerusalem samt de facto ockupationen och blockaden av Gaza måste 
upphöra för att en varaktig fred ska uppnås. Lösningen på konflikten 
bygger på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolu-
tioner och rätten till en fredlig samexistens inom en tvåstatslösning där 
båda folken kan leva i trygghet och säkerhet. Israels ockupation av 
palestinska territorier ignorerar fullständigt dessa fakta. 
    Krigen i Gaza och Libanon har visat att militärt våld inte är en 
lösning. Endast diplomatiska fredsförhandlingar, där alla relevanta 
parter deltar, kan leda till en hållbar lösning som både ger fred och 
säkerhet. Israel är en ockupationsmakt och den starkare parten i 
konflikten och har därför ett större ansvar. Palestinska myndigheten 
och Hamas har ett ansvar att respektera ingångna avtal, avstå från våld, 
erkänna staten Israel samt respektera internationell humanitär rätt och 
mänskliga rättigheter. Samma krav måste också ställas på Israel. 
    Ett fredligt och livskraftigt Palestina, sida vid sida med Israel, kan 
tyckas mer avlägset än på länge, då vi befinner oss i ett läge när Israels 
nya regering helt verkar ha lämnat tanken på en varaktig fred – byggd 
på två erkända stater – bakom sig. Det är därför viktigare än någonsin 
att omvärlden agerar för nå en lösning på denna svåra konflikt. 
    Det krävs starka påtryckningar för att verkligen komma till ett 
avslut på processen. Kvartetten, bestående av FN, EU, Ryssland och 
USA, liksom som en svensk regering, har här ett stort ansvar. För en 
svensk regering gäller det att utnyttja de påtryckningsmedel som man 



själv har att förfoga över. 
    Sverige har tidigare och kan även i framtiden, i egenskap av 
fredsmäklare eller värd för dialog, spela en betydande roll i arbetet 
med att finna en lösning på konflikten. Den svenska hållningen måste 
vara att tydligt stå bakom folkrätten och att bistå dem, främst 
palestinier, som idag lever under ekonomiskt och humanitärt miserabla 
förhållanden och ofria bakom murar och stängsel. 
    Sverige ska bidra till en öppen och god dialog med alla berörda 
parter men vi måste också ta ställning mot folkrättsbrott och övervåld. 
Vi måste använda vår röst i FN för att pressa parterna att uppnå en 
fredlig lösning. En internationell närvaro via världssamfundet i 
området skulle öka säkerheten för både civila palestinier och israeler. 
    Alla medlemsstater i Europeiska unionen bär ett stort ansvar för att 
säkerställa en fredlig utveckling i Mellanöstern. För Sveriges handlar 
det om att vara mer aktivt och tydligt inom EU. Vi måste höja vår röst 
betydligt och använda medlemskapet till att försöka göra unionen till 
en självständig och konstruktiv aktör för en rättvis fred i Israel och 
Palestina. EU måste utnyttja möjligheterna att ställa krav på Israels 
regering, så länge denna inte respekterar de mest grundläggande 
rättigheterna för palestinier. Israel har till exempel kritiserats ett otal 
gånger av Mellanösternkvartetten för den fortsatta utbyggnaden av 
bosättningar. Men den upprepade kritiken har inte förändrat något. 
Fakta visar att Israel helt enkelt inte lever upp till sina löften på flera 
avgörande punkter. Det är därför i rådande läge inte rimligt att EU går 
vidare i arbetet med att helt kravlöst uppgradera och utöka det 
befintliga samarbetet mellan EU och Israel. 
     I Palestina måste EU verka för att rättssäkerheten återupprättas 
samt att kvinnornas situation på de ockuperade områdena förbättras. 
Frågan om de miljoner palestinska flyktingar måste lösas. Vattentill-
gångarna i regionen måste, till skillnad från idag, nyttjas på ett rättvist 
sätt. Vidare måste den palestinska myndigheten kraftfullt verka mot

självmordsbombningar och andra terrorhandlingar. 
   För båda parterna gäller att EU tydligt måste driva att ansvariga för 
de krigsbrott som har begåtts i området ställs till svars. I Goldstone-
rapporten finns konkreta förslag på hur det skulle kunna ske. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Ta avstånd från Israels ockupationspolitik och kräva att man 
 drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden. 
*  Kräva att Israel häver blockaden mot Gaza och upphör med all 
 bosättningsaktivitet på Västbanken och i Östra Jerusalem. 
*  Verka för att Israel upphör med det folkrättsvidriga byggandet 
 av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haag-
 domstolens utslag från 2004, som olagligförklarar  densamma, 
 efterlevs och genomförs. 
*  Verka för att alla parter i framtiden kommer delta i fredsför-
 handlingar på lika villkor. 
*  Upphöra med allt försvarsrelaterat samarbete mellan Israel och 
 Sverige, kalla hem den svenska militärattachén i Tel Aviv och 
 inte bedriva någon form av vapenhandel med Israel. 
*  Kräva av Hamas och de övriga palestinska parterna ska 
 respektera ingångna avtal, avstå från våld och erkänna staten 
 Israels rätt att existera. 
*  Verka för att den planerade uppgraderingen av förbindelserna 
 mellan EU och Israel inte kommer till stånd så länge Israel inte 
 uppfyller sina förpliktelser enligt såväl associationsavtalet som 
 internationell lag samt genomför en verklig förändring på 
 marken när det kommer till respekt för mänskliga rättigheter, 
 inte minst på de ockuperade områdena, och folkrätten. 
*  Inom EU medverka till att val kan hållas i hela Palestina under 
 trygga och rättvisa former samt kräva att EU tydligt gör klart 
 att valresultatet kommer att respekteras av unionen och att en 



 kommande demokratiskt vald palestinsk regering, oberoende 
 politisk sammansättning, kommer att erbjudas konstruktivt 
 samarbete med EU. 
*  Inom ramen för EU kräva att Israel lever upp till sina åtagande 
 rörande mänskliga rättigheter i det nuvarande handelsavtalets 
 andra kapitel. 
*  Vara beredd att delta med FN-mandaterad fredsfrämjande trupp 
 i området och arbeta för att förutsättningar för detta ska skapas. 

Afrika 

    Bilden av Afrika tenderar ofta att bli förenklad, där krig, svält och 
Aids dominerar beskrivningarna. Kontinenten har förvisso präglats av 
många och långa blodiga konflikter, till exempel i Darfur och Demo-
kratiska Republiken Kongo, men samtidigt kan vi se fredsprocesser i 
exempelvis Liberia och Angola. Det förekommer grymma diktaturer 
som de i Eritrea och Ekvatorialguinea, men även konsoliderade 
demokratier som i Botswana och Mali. Afrika är en kontrasternas 
kontinent, där den djupaste fattigdom blandas med positiva tecken på 
ekonomiska framsteg och utveckling. Samtidigt som det finns såväl 
goda som dåliga exempel är det av yttersta vikt att ha i åtanke att det 
ofta rör sig om unga demokratier och ofta bräckliga fredsprocesser. 
    Hindren för utveckling och fattigdomsbekämpning är många och 
komplexa, vilket också ställer höga krav på lösningarna. En rödgrön 
Afrikapolitik kommer därför utgå från ett samstämmigt helhets-
perspektiv som inkluderar utvecklingssamarbete, handel, miljö- och 
klimatomställning, tillväxt, arbetstillfällen, skuldavskrivningar med 
mera. En grundläggande förutsättning för fattigdomen ska minska i 
Afrika är att makt och resurser, på ett mer balanserat och rättvist sätt 
än idag, omfördelas från den rika världen till Afrika och att de 

afrikanska länderna får mer makt och inflytande över sina natur-
resurser, ökat ekonomiskt handlingsutrymme och ökad makt inom 
internationella organisationer. Det ökade regionala samarbetet i Afrika, 
till exempel inom Afrikanska Unionen, är en utveckling vi välkomnar. 
Afrikas länder är för oss mer än mottagare av bistånd, de är jämlika 
partners. En rödgrön regering kommer inte bidra till att afrikanska 
länder påtvingas avregleringar eller privatiseringar. Vi kommer också 
verka för ytterligare skuldavskrivningar för de fattigaste länderna. 
    En rödgrön utrikespolitik kommer att lägga stor vikt vid en samlad 
ansats för länderna på Afrikas horn för fred, demokrati och mänskliga 
rättigheter. En rödgrön regering kommer att arbeta för att politiska 
samvetsfångar så som Dawit Isaak och Birtukan Mideksa ska friges.  
    EU:s Barcelonaprocess är ett viktigt verktyg för att komma till rätta 
med den brist på mänskliga rättigheter och demokrati som råder i 
länder i Nordafrika. Särskilt kvinnor rättigheter är kraftigt eftersatta. 
    Klimatförändringarna drabbar redan Afrika hårt och effekterna 
kommer att bli mycket allvarligare i takt med att kampen om resurser 
hårdnar i världen. Roten till dessa problem står dock att finna utanför 
kontinenten och vi har en moralisk skyldighet att arbeta för att konse-
kvenserna för Afrika blir så små som möjligt. De naturkatastrofer vi 
har bevittnat runt om i världen har slagit mycket hårt mot de fattiga 
befolkningarna. Det är därför än viktigare att arbeta förebyggande, för 
att i möjligaste mån lindra konsekvenserna av dessa fenomen. 
    Kvinnors roll i politik och ekonomi är en prioriterad fråga. Hög 
mödradödlighet, ojämlik fördelning, mäns våld mot kvinnor och den 
höga andelen flickor som utestängs från utbildning är alla exempel på 
avgörande hinder för utveckling i Afrika. Dessa strukturer, som håller 
tillbaka mer än hälften av Afrikas befolkning, måste brytas. För att 
fattigdomsbekämpningen ska vara framgångsrik måste man därför 
inkludera ett tydligt jämställdhetsperspektiv. En rödgrön regering 
kommer att prioritera jämställdhet och SRHR (sexuell och reproduktiv



 hälsa och rättigheter) i utvecklingssamarbetet med Afrika. 
    Även om vissa länder, som Sydafrika, utmärker sig när det gäller 
progressiv lagstiftning för HBT-personer utmärker sig allt för många 
länder i motsats riktning. I flera länder hotas dessa personer av 
fängelsestraff, trakasserier, våld och mord. En rödgrön regering 
kommer stödja personer och organisationer som kämpar för HBT-
personers rättigheter i Afrika. 
    Sverige har alla förutsättningar att kunna bidra till en positiv 
utveckling. Vår roll i kampen mot apartheid, vår militära alliansfrihet 
och vår i stora delar avsaknad av ett kolonialt förflutet ger Sverige en 
trovärdighet och möjlighet att vara länken mellan Afrika och Europa. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Utarbeta en ny samstämmig Afrikapolitik, där ett ökat politisk 
 och ekonomiskt självbestämmande, tillsammans med kampen 
 mot fattigdom och för demokrati, mänskliga rättigheter och 
 jämställdhet, står i centrum för Sveriges utvecklingssamarbete. 
*  Arbeta för ökade skuldavskrivningar och motverka krav på 
 privatiseringar och avregleringar. 
*  Arbeta för en nyanserad bild av Afrika, där den komplexa och 
 dynamiska verkligheten hos Afrikas 54 länder tillåts träda 
 fram. 
*  Erkänna Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken 
 (Västsahara). 
*  Stödja personer och organisationer som kämpar för HBT-
 personers rättigheter. 
*  I alla kontakter med Eritrea, bilateralt och genom multilaterala 
 organisationer, kräva Dawit Isaaks omedelbara frisläppande. 
*  Prioritera frågor om jämställdhet och sexuell och reproduktiv 
 hälsa och rättigheter inom utvecklingssamarbetet. 

Asien och Oceanien 

    Asien är den folkrikaste världsdelen och kanske också den mest 
heterogena. Variationen är stor kulturellt, språkligt, geografiskt, poli-
tiskt och religiöst. Kontinenten spänner över stabila och etablerade 
demokratier som Japan och Sydkorea, via länder som befinner sig i 
gränslandet mellan auktoritära styren och demokrati, som exempelvis 
Thailand, till några av världens mest totalitära diktaturer som Burma 
och Nordkorea. Inom många länder pågår mindre eller större väpnade 
oroligheter, som Filippinerna, Indien, Pakistan och Afghanistan. 
    Även om det har skett en ekonomisk expansion i Asien, så har den 
fortfarande inte kommit många till del - två tredjedelar av världens 
fattiga bor i Asien. Den senaste ekonomiska krisen har drabbat många 
asiatiska länder hårt. Länder som har varit starkt exportberoende har 
fått svårare att få avsättning för sina produkter. Också länder som är 
beroende av remittanser, alltså pengar som migrantarbetare som 
arbetar i rikare länder skickar hem till sina familjer, drabbas. Som en 
följd av den ekonomiska krisen förlorar många migrantarbetare sina 
jobb och tvingas återvända hem. Det är inga marginella summor det 
rör sig om, länder som till exempel Bangladesh och Sri Lanka är 
kraftigt beroende av dessa intäkter, som globalt motsvarar betydligt 
mer än det samlade biståndet. 
    Men trots den senaste ekonomiska krisen finns stor potential för 
ekonomisk utveckling i regionen genom ökad handel. Handeln bör 
stimuleras samtidigt som ansträngningar måste göras för förbättrade 
fackliga rättigheter och hållbar produktion. Den ekonomiska 
utvecklingen som skett under de senaste decennierna har inte gått hand 
i hand med utvecklingen av fackliga rättigheter. Vissa framsteg har 
gjorts men dessa rättigheter kränks fortfarande i många länder, i bland 
annat Kina och Vietnam är rätten att organisera sig i oberoende 
fackföreningar obefintlig, i Filipinerna och Indonesien möts fackligt 



aktiva av våld och repression och i Malaysia samt Sydkorea är rätten 
att bedriva fackligt arbetet begränsad. En rödgrön regering kommer att 
uppmärksamma frågan i sina kontakter med de länder där de fackliga 
rättigheterna inte respekteras. En rödgrön regering kommer också att 
arbetat för att svenska företag i Asien uppträder som mönsterarbets-
givare när det gäller arbetstider, arbetsmiljö, lönesättning och fackliga 
rättigheter. 
    Asien är den mest förorenade världsdelen och miljöproblemen 
fortsätter att förvärras. Det är viktigt att Sverige vare sig genom sitt 
bilaterala eller multilaterala bistånd bidrar till projekt som har kraftigt 
negativ miljöpåverkan och svenska företag bör agera ansvarsfullt i 
dessa sammanhang. Klimatfrågan ställer stora krav på omställning. 
    Kina har länge varit en inflytelserik aktör i regionen och tar allt 
större plats på den internationella arenan. Kina är en diktatur som 
kränker sina medborgares mänskliga rättigheter. Detta får tyvärr 
negativa konsekvenser även internationellt, då Kina genom sitt veto i 
FN:s säkerhetsråd vid upprepade tillfällen hindrat att det internatio-
nella samfundet agerat till försvar för demokrati och mänskliga 
rättigheter i olika delar av världen. 
    Av den svenska exporten till Asien går cirka tjugo procent till Kina. 
Det är viktig del av svensk export som är viktig att värna, men det får 
inte tas som intäkt för ett okritiskt förhållningssätt gentemot Kinas 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. En rödgrön regering 
kommer att vara tydlig i sin kritik av Kinas brott mot mänskliga 
rättigheter, inte minst när det gäller förtrycket i Tibet och Xinjiang och 
vi kommer i våra relationer med Kina regelbundet ta upp enskilda fall. 
Kina är det land i världen som avrättar flest personer. Enligt Amnesty 
stod Kina för 72 procent av världens avrättningar under 2008. En 
rödgrön regering kommer också att verka för att EU:s vapenembargo 
upprätthålls. 
   Relationen mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan har länge

varit problematisk och har stor betydelse inte bara för den regionala, 
utan hela den globala stabiliteten. Nedrustningsfrågorna kommer att 
vara högt prioriterade av en rödgrön regering och i en asiatisk kontext 
är naturligtvis relationen mellan Indien och Pakistan, samt de nord-
koreanska kärnvapenprogrammen högsta prioritet. Sverige ska verka 
för att såväl Indien som Pakistan skriver under icke-spridningsavtalet, 
samt för att de och Nordkorea ska avveckla sina kärnvapen. Pakistan 
är mycket instabilt och delar av landet är i princip utom regeringens 
kontroll. Samtidigt som demokratin försöker få grepp om landet så har 
man att hantera spänningarna mot Kashmir i öst och, inte minst 
oroligheterna mot Afghanistan i väst och terrornätverk som opererar i 
dessa trakter. En rödgrön regering vill lyfta fram olika typer av civila 
konflikthanteringsinsatser och är övertygade om att det finns ett stort 
behov av sådana insatser i Pakistan. Sverige bör utveckla relationerna 
till Indien och stärka Indien som demokratisk aktör i regionen. 
    På många håll i Asien är jämställdhetsfrågan närmast akut. Kvinnors 
rättigheter kränks grovt på många håll. Respekten för kvinnors sexu-
ella och reproduktiva hälsa och rättigheter är i det närmaste obefintlig i 
flera delar av Asien, och trafficking är ett utbrett problem. I Burma 
använder militärjuntan våldtäkt systematiskt som ett vapen i sina 
angrepp mot civila etniska minoriteter. För en rödgrön regering har 
arbetet med FN-resolutionerna 1325 och 1820 hög prioritet. 
    Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean är en viktig 
aktör i regionen som Sverige och EU bör fortsätta att utveckla relatio-
nerna med. Asean-samarbetet har utvecklats från att vara ett renodlat 
ekonomiskt samarbete där principen varit att man inte lägger sig i 
medlemsländernas inre politiska angelägenheter, till en organisation 
som har klausuler om mänskliga rättigheter inskrivet i sin stadga. 
Sverige och EU bör stärka sina relationer till de progressiva länder 
som arbetar för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. 



    Samtidigt som vi sett denna utveckling inom Asean så är diktaturen 
Burma medlem av organisationen. Burma blev 2004 också inkluderat i 
ASEM, samarbetet mellan Asean och EU. Positiva effekter av detta 
har ännu uteblivit. Sverige bör i sina relationer med Indien, Kina, 
Thailand, Japan och Asean-länderna prioritera utvecklingen i Burma 
och påverka dessa länders hållning gentemot militärjuntan. Sverige bör 
verka för att fler länder slutar exportera vapen till Burma och för ett 
globalt vapenembargo mot landet. Sverige och EU bör också ge ett 
starkare stöd till Burmas demokratirörelse. En rödgrön regering 
kommer att verka för att Aung San Suu Kyi och alla politiska fångar i 
Burma friges. 
    Vi rödgröna ser Australien som en mycket viktig strategisk partner 
för Sverige och EU i Asien och Stillahavsregionen. Önationerna i 
Stilla havet hör till dem som kommer att drabbas hårdast av den höjda 
havsnivån till följd av klimatförändringarna. 
    Australien har på senare år återgått till sin traditionellt starka roll 
som förespråkare för multilaterala lösningar – en roll som urholkades 
under de konservativas tid vid makten. Som ett tecken ratificerades 
Kyoto-avtalet. 
    Vi ser också positivt på att Australien omprövat sin inställning till 
urfolkens – aboriginernas – rättigheter. Fler länder borde på samma 
sätt ge upprättelse och stödja FN:s deklaration om urfolkens 
rättigheter. 
    Vi vill aktivt öka samarbetet med Australien för att gemensamt 
verka för begränsningar av konventionella vapen. De var en av under-
tecknarna till den nya konventionen om klusterammunition. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Arbeta för att utveckla svenska handelsrelationer och genom 
 dessa verka för att främja fackliga rättigheter och hållbar 
 produktion. 

*  Vara tydlig i sitt försvar av de mänskliga rättigheterna i våra 
 relationer med alla länder. 
*  Prioritera nedrustningsfrågorna globalt och verka för att Indien 
 och Pakistan skriver under nedrustningsavtalet samt att 
 Nordkorea avvecklar sina kärnvapen. 
*  Verka för att EU:s vapenembargo mot Kina upprätthålls. 
*  Satsa på civila åtgärder för att förebygga och hantera konflikter 
 som kan användas på flera håll i regionen. 
*  Arbeta multilateralt för att stärka kvinnors rättigheter, samt 
 bilateralt inte minst genom bistånd. 
*  Utnyttja relationen till Asean för att stärka tendenserna till en 
 utvecklig som är mer gynnsam för demokrati och mänskliga 
 rättigheter. 
*  Verka för ett globalt vapenembargo mot Burma. 

 
Latinamerika 

    Från att ha varit en kontinent som under mer än ett halvt sekel varit 
känd för kupper, militärjuntor och grova och omfattande brott mot de 
mänskliga rättigheterna har Latinamerika under det senaste decenniet 
visat att en annan värld är möjlig, men utvecklingen är långt ifrån 
entydig. Ojämlikheten inom och mellan olika länder är fortfarande 
stor. 
    I många länder har vi sett hur medborgarna röstat fram progressiva 
företrädare som tar itu med de problem som finns kvar i diktaturernas 
kölvatten. Demokratierna konsolideras, samhällsgrupper som tidigare 
exkluderats från inflytande är nu delaktiga i samhällsutvecklingen, 
samtidigt som respekten för de mänskliga rättigheterna har stärkts. 
    Stora framsteg har gjorts, men samtidigt är utmaningarna i 
framtiden många. De demokratiska landvinningarna måste nu omsättas 



i en politik som minskar de fortfarande enorma klyftorna mellan 
fattiga och rika. Jordbävningen i Haiti är inte bara en av vår tids värsta 
humanitära katastrofer – det har också visat världen vilken 
avgrundsdjup fattigdom som fortfarande finns på delar av kontinenten. 
Gamla strukturer finns kvar och små politiska grupper, framförallt på 
högerkanten, tvekar inte att ta till odemokratiska medel för att stoppa 
den utveckling som pågår i Latinamerika. Sommarens kupp i 
Honduras är ett exempel på detta. I några länder, däribland Colombia, 
är förföljelse av oppositionella, människorättsförsvarare, journalister 
och fackföreningsledare mycket vanliga förekommande. Även i bland 
annat Mexico, Guatemala och Honduras mördas fackligt aktiva och 
journalister. I Nicaragua, Chile, El Salvador och flera andra länder 
inskränks rätten till abort, enligt oss rödgröna en grundläggande 
mänsklig rättighet. På Kuba är brotten mot de mänskliga rättigheterna 
omfattande, samtidigt som USA:s destruktiva blockad fortsätter. I 
Venezuela har sociala framsteg skett, samtidigt sker en oroande 
maktkoncentration och inskränkningar av pressfriheten. Den 
organiserade brottsligheten, där narkotika spelar en central roll, är 
fortfarande ett stort problem. 
    Sviterna av de ekonomiska åtgärdsprogram som många stater 
påtvingades under 80- och 90-talen syns än idag. Orimliga krav på 
avregleringar har fått förödande konsekvenser för de fattiga, inte minst 
för urfolken. Därför ska Sverige, såväl bilateralt som i EU och FN, 
verka för att Latinamerikas ekonomiska självbestämmande ska öka 
och att kontinentens länder får ökat inflytande över sina naturresurser. 
    USA har visat vissa tecken på en positiv förändring i sitt 
förhållningssätt till Latinamerika. Samtidigt har USA:s planer på att 
stärka sin militära närvaro i Colombia inneburit ett steg i motsatt 
riktning, något som även väckt stor oro i hela regionen. Vi ser att det 
finns en risk att USA:s och andra aktörers militärbaser och militära 
närvaro kan leda till stora spänningar, vilket kan få mycket negativa

konsekvenser för den regionala utvecklingen. 
    Det civila samhället spelar en stor roll för en fortsatt positivt 
utveckling. Sverige har ett långvarigt engagemang, med många 
upparbetade kontakter, bakom sig. Vi har en hög grad av  
trovärdighet och kompetens, som riskerar att slösas bort om inte 
relationerna vårdas och fortsätter att utvecklas. 
    Latinamerika har vuxit i ekonomisk betydelse för Sverige. Handeln, 
investeringar och ekonomiskt utbyte har ökat. I synnerhet Brasilien är 
en viktig ekonomisk och politisk partner för Sverige, inte bara på 
kontinenten utan också i ett globalt perspektiv. 
    Det faktum att många latinamerikaner tog sin tillflyktsort till 
Sverige under diktaturernas tidevarv har inneburit att det finns en unik 
möjlighet för ett fortsatt samarbete med Latinamerika. Diasporan i 
Sverige har till stor del behållit kontakten med sina hemländer och 
dess samhällen. Detta förtroendekapital är en stor tillgång som en 
framtida rödgrön regering kommer att förvalta och utveckla. 
    En rödgrön regering kommer att lägga större vikt vid Sveriges 
relationer med Latinamerika. Vi kommer att presentera en samstäm-
mig strategi och vi kommer att öka, bredda och fördjupa vårt 
samarbete med Latinamerika under kommande mandatperiod. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Ta fram en strategi för ett ökat svenskt utbyte och samarbete 
 med Latinamerika. 
*  Arbeta för ökat ekonomiskt handlingsutrymme och ökad 
 inflytande över kontinentens naturresurser för Latinamerikas 
 länder. 
*  Arbeta för en ökad svensk diplomatisk närvaro i Latinamerika. 
*  Verka för att USA:s blockad mot Kuba hävs. 
*  Verka för ökad jämställdhet och ökad respekt för sexuell och 
 reproduktiv hälsa och rättigheter på kontinenten. 



*  Agera som enskilt land och inom EU och FN för att stärka 
 ursprungsbefolkningens rättigheter på kontinenten. 
*  Öka det politiska och ekonomiska stödet, genom 
 utvecklingssamarbetet, till HBT-rörelsens arbete. 

 
Nordamerika 

    Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av 
varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och 
isolationism. Bush-administrationens politik gjorde att USA tappade 
enormt i stöd från världens befolkning. Vi förväntar oss att USA under 
Barack Obamas ska föra en politik där mänskliga rättigheter respek-
teras. Vi kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 
och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga 
rättigheterna. USA är den enda kvarvarande militära supermakten och 
måste därför ta ledningen i det internationella nedrustningsarbetet. En 
rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen 
och militärbaser utanför landets gränser. 
    Grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati 
delas av befolkningarna i Europa och Nordamerika, men det finns 
också skillnader i synen på exempelvis dödsstraff, den internationella 
brottsmålsdomstolen, FN med mera. Vi gör också olika bedömningar 
om hur stora klimatåtaganden som är nödvändiga för framtiden. 
    Genom att Europa och USA har olika resurser och förmågor som 
kan komplettera varandra kan vi bidra till fred, säkerhet och utveckling 
i världen. FN, IMF, Världsbanken, WTO och andra multilaterala organ 
är beroende av ett starkt engagemang från både USA och Europa. 
Därför behövs en fördjupad och konstruktiv dialog över Atlanten bland 
annat om behovet av att stärka de multilaterala organisationerna. 

    En rödgrön regering kommer efter valet 2010 att: 
*  Kräva att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 
 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de 
 mänskliga rättigheterna. 
*  Verka för att USA ansluter sig till den internationella brotts-
 målsdomstolen, ICC. 
*  Föra en aktiv dialog med USA för att förmå USA att bilateralt 
 och inom multilaterala organisationer bidra till fred, säkerhet 
 och utveckling i världen. 
    * * * 

Det är bra att de rödgröna gjort en så pass 
helomfattande genomgång av problem i 
världen. 
Det är början till en önskad svensk världsplanering. Den är publicerad 
strax innan den utrikespolitiska debatten i riksdagen den 17 februari, 
vars protokoll finns på område 351
    Regeringen borde också göra en sådan genomgång, och redovisa 
den i samband med den årliga utrikespolitiska debatten i riksdagen vid 
den här tiden. Det blir för stort att läsa upp i riksdagen, men som 
bilaga till debatten i riksdagen borde man kunna ha en redovisning på 
regeringens hemsida på Internet. En sådan genomgång bör vara full-
ständigare än den de rödgröna visat och kan göras som en påbyggnad 
av regeringens redovisningen av de mänskliga rättigheterna i världen. 
     I det närmast följande finns kopia av det om rättigheterna som finns 
i omr36-39za.pdf Där finns alla länderna och man kan genom att 
klicka på dem få fram om rättigheterna. UD borde för varje land ge en 
fylligare bild av situationen, konflikter, ekonomiska och sociala för-
hållanden mm som vi i Sverige har nytta av att veta i den pågående 
globaliseringen.   
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Sammanfattning
   I denna skrivelse redogör regeringen för ambitioner och priorite-
ringar under mandatperioden vad gäller arbetet för de mänskliga rättig-
heterna i svensk utrikespolitik.
    I skrivelsen lämnas vidare en kortfattad beskrivning av situationen 
vad gäller mänskliga rättigheter i olika delar av världen, samt av den 
utveckling som skett institutionellt och av normer, instrument och 
verktyg för arbetet med mänskliga rättigheter inom EU, FN och i 
andra internationella organ under de senaste åren.”

Från www.manskligarattigheter.gov.se  :

“  Den 27 mars 2008 släpptes de senaste UD-rapporterna om mänskliga 
rättigheter i världens länder.  Under 2009 släpps inga nya rapporter.

Rapporternas slutsatser
    Globalt sett sker en positiv utveckling av efterlevnaden av de 
mänskliga rättigheterna. Ett större antal människor åtnjuter fler rättig-
heter än någonsin tidigare. Färre avrättas, fler får rösta i fria och rätt-
visa val. På många håll finns en ökad öppenhet när det gäller att tala 
om mänskliga rättigheter. 
    Ekonomisk utveckling på många håll i världen har medfört bättre 
levnadsvillkor, skolgång och hälsovård för miljontals människor. 
Under 2007 antog FN:s generalförsamling för första gången på 20 år 
en resolution mot dödsstraffet.
    Samtidigt fortgår grava övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.  
Ett exempel är att antalet dödade journalister, 86 enligt Reportrar utan 
gränser, inte minskade under 2007. I många länder förekommer fort-
farande svår diskriminering av i synnerhet kvinnor och HBT- personer 
(homo-, bi- och transpersoner). 
    Det internationella arbetet mot terrorism väcker frågor om rättssäke-
rhet och folkrättens tortyrförbud.
    Respekten för de mänskliga rättigheterna i EU:s medlemsstater är i 
allmänhet mycket god, men brister förekommer. Inte minst efter ter-
roristangreppen i Madrid den 11 mars 2004 och i London den 7 juli 
2005 har avvägningen mellan respekten för mänskliga rättigheter och 
en regerings ansvar för sina medborgares säkerhet hamnat i fokus. 
Kritik har också riktats mot vissa europeiska länder när det gäller 
flyktingars rättigheter, övervåld från polisen, människohandel och 
romernas fortsatt utsatta situation. 
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    Utvecklingen i Afrika söder om Sahara uppvisar flera positiva 
tendenser. Tretton afrikanska länder har nu avskaffat dödsstraffet och 
tjugo andra har upphört att verkställa avrättningar.
    I Mellanöstern och Nordafrika har utvecklingen när det gäller 
mänskliga rättigheter snarast varit negativ även om förhållandena 
skiftar från land till land. Dödsstraff förekommer till exempel alltjämt i 
nästan alla länder i regionen.
     Trots den ökade respekten för medborgerliga och politiska rättig-
heter i Sydamerika överlag finns orosmoment. Kuba är  fortfarande en 
auktoritär enpartistat utan yttrande- och  föreningsfrihet och ett obero-
ende rättsväsende. Överbelagda fängelser fortsätter vara ett stort pro-
blem på hela kontinenten
    I USA är dödsstraffet en uppmärksammat problem. Kampen mot 
terrorismen har också rest frågor om inskränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.
    I Asien har situationen för de mänskliga rättigheterna i Afghanistan 
och Pakistan ytterligare förvärrats. Det utbredda förtrycket är oföränd-
rat hårt i Burma, i synnerhet efter militärens blodiga nedslag mot de-
monstranter under hösten 2007. 
   I   Nordkorea och Kina finns få tecken på utveckling i positiv rikt-
ning. Och i Tibet har den religiösa friheten försämrats genom införan-
det av nya inskränkande regleringar av verksamheten vid religiösa 
platser.

Offentlighet och dialog
    Som ett led i en aktiv politik för de mänskliga rättigheterna sam-
manställer Utrikesdepartementet rapporter om efterlevnaden av de 
mänskliga rättigheterna i enskilda länder. Sedan 2003 offentliggörs 
rapporterna i syfte att göra informationen tillgänglig för en bred krets 
av aktörer – organisationer, myndigheter, företag och enskilda – som 
intresserar sig för mänskliga rättigheter. 

    Offentliga rapporter om världens länder speglar regeringens ambi-
tion att mänskliga rättigheter ska vara en central del av Sveriges och 
EUs utrikespolitik. Rapporterna når varje år allt fler läsare, vilket speg-
lar en växande efterfrågan på information om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet på svenska. Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter 
hade 490 000 unika besökare under 2007. “

“Varför skrivs rapporterna?
Rapporterna utgör ett viktigt arbetsverktyg och är en av flera källor till 
information om de mänskliga rättigheterna för Utrikesdepartementet 
och andra svenska myndigheter. Själva arbetet med att sammanställa 
rapporterna bidrar också till att öka kunskapen och medvetenheten 
inom utrikesförvaltningen om frågor som gäller de mänskliga rättig-
heterna. 
Hur sammanställs rapporterna?
Rapporterna baseras på underlag från Sveriges cirka hundra ambassa-
der runtom i världen. De färdigställs sedan av Utrikesdepartementet i 
samråd med ambassaderna. Flera olika enheter inom Utrikesdepar-
tementet deltar i arbetet.
Källor 
Rapporterna baseras i stor utsträckning på tillgänglig, offentlig infor-
mation om de mänskliga rättigheterna, inklusive information från 
människorättsorganisationer såsom Amnesty, från andra länder, samt 
från FN - framförallt de kommentarer som riktats till enskilda länder 
av FN:s konventionskommittéer för mänskliga rättigheter.
    Därtill tillkommer information från ambassadernas och departemen-
tets egna kontakter med aktörer i respektive land, inklusive myndig-
heter, FN-organ och organisationer som arbetar till skydd för de 
mänskliga rättigheterna.
Urval av länder
Urvalet är FN:s cirka 190 medlemsländer.   För de länder där Sverige 



saknar ambassad har underlaget sammanställts av ansvarig svensk am-
bassad i regionen.
    Utrikesdepartementet skriver ingen årlig rapport om läget för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige. Under rubriken Sverige återfinns 
istället länkar till den granskning av Sverige som görs av Amnesty och 
av FN:s konventionskommittéer, samt till regeringens kartläggning 
och handlingsplan om de mänskliga rättigheterna i Sverige.
Tidsperiod
     Rapporterna avser år 2007. Händelser som inträffat i slutet av 2007 
kan i vissa fall saknas, även om ambitionen är att de ska täcka hela 
årets händelser. 
Innehåll
    Rapporterna omfattar situationen vad gäller medborgerliga, poli-
tiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i enlighet med 
innehållet i FN:s centrala konventioner för de mänskliga rättigheterna.  
De beskriver situationen för vissa grupper av personer, såsom situa-
tionen för barn och kvinnors ställning.  Rapporterna anger också vilka 
internationella konventioner för mänskliga rättigheter som ratificerats 
av respektive land.   Vissa rapporter kan dock av olika skäl sakna in-
formation om några områden.
    Rapporterna utgör ett arbetsmaterial och är inte skrivna med 
publiceringen som främsta syfte.   Det innebär bland annat att rappor-
terna skiljer sig en del inbördes vad beträffar längd och detaljnivå.  
Dessa skillnader är inte i sig avsedda att reflektera Sveriges syn på 
situationen för de mänskliga rättigheterna i varje individuellt land.
    Innehållet i rapporterna har verifierats efter bästa förmåga.   Ändå 
kan vissa felaktigheter förekomma. Målet är att från år till år förbättra 
rapporterna.

Senast ändrat 2008-04-16”

“ REGERINGENS ÅTTA PRIORITERINGAR

En politik för frihet och mot förtryck - det är ledorden i rege-
ringens prioriteringar i arbetet för mänskliga rättigheter i svensk 
utrikespolitik. Det framgår i den skrivelse som överlämnades till 
riksdagen den 18 mars 2008.
    Det är i år 60 år sedan FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna antogs av generalförsamlingen. Världen ser annorlunda 
ut idag jämfört med under det kalla kriget, och efterkrigstidens statiska 
världsbild och maktförhållanden gäller inte längre. Globaliseringen har 
frigjort krafter som stärker förutsättningarna för de mänskliga rättig-
heterna och demokrati i många länder. Till exempel når information 
om övergrepp ut i realtid via ny teknik. Även de som arbetar mot för-
tryck har fått nya möjligheter nå ut med sina budskap.
    Regeringen har fastställt att arbetet för de mänskliga rättigheterna 
ska genomsyra alla delar av utrikespolitiken;säkerhetspolitiken, ut-
vecklingssamarbetet, migrationspolitiken, miljöpolitiken och handels-
politiken. Sverige kommer också att prioritera arbetet med de mänsk-
liga rättigheterna under ordförandeskapet i Europarådets minister-
kommitté 2008 och som ordförande i EU:s ministerråd hösten 2009.
Regeringen vill särskilt prioritera följande åtta områden i sitt arbete för 
mänskliga rättigheter:

Demokratibyggande 
Demokrati är en förutsättning för att andra mänskliga rättigheter ska 
kunna åtnjutas fullt ut. Demokratin har gjort stora framsteg sedan det 
kalla krigets slut, men hundratals miljoner människor lever fortfarande 
i diktaturer. Regeringen vill skapa opinion för demokrati, stödja 
frivilligorganisationers arbete samt sträva efter ökad samverkan med 
demokratiska stater.



Stärka yttrandefriheten
Yttrandefriheten är en moralisk nödvändighet och ett praktiskt verktyg 
i kampen för mänskliga rättigheter. Sambandet mellan yttrandefrihet, 
fattigdom och bristande respekt för ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter är centralt. Den som inte kan läsa och skriva har svårare att 
utöva sin yttrandefrihet.

Att dödsstraffet avskaffas
Dödsstraffet är oförenligt med de mänskliga rättigheterna och har 
ingen plats i en civiliserad rättsordning. Sverige och EU har länge 
verkat för dödsstraffets avskaffande. Utvecklingen är på väg åt rätt 
håll; cirka 90 stater har avskaffat straffet formellt, och ytterligare 40 
har kvar straffet i sin lagstiftning men tillämpar det inte. I höstas antog 
FN:s generalförsamling, med EU:s stöd, för första gången sedan 1977 
en resolution mot dödsstraffet.

Bekämpa tortyr
Tortyr är inte under några omständigheter tillåtet. Regeringen kommer 
att påtala övergrepp varhelst de sker och stödja organisationer som 
hjälper tortyroffer.

Bekämpa summariska avrättningar och godtyckliga frihetsberöv-
anden.
Avrättningar utan rättegång och godtyckliga frihetsberövanden är 
grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Ändå förekommer det i en 
rad länder. Sverige är sedan flera år initiativtagare till en resolution i 
FN som berör summariska, utomrättsliga och godtyckliga avrättningar 
och ska fortsatt verka för att ge frågan internationell uppmärksamhet.

Värna rättsstatens principer
En rättsstat skyddar allt från äganderätten till friheten att inte bli 

godtyckligt frihetsberövad. Sverige ska tala för rättsstatens principer i 
bland annat FN, Europarådet, OSSE (Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa) och i dialogen med andra länder. Utvecklings-
samarbetet ska bidra till att stärka efterlevnaden av principerna i andra 
länder.

Värna de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär 
rätt
Den humanitära rätten syftar till att lindra mänskligt lidande i krig. 
Rätten om krigets lagar och de mänskliga rättigheterna kompletterar 
varandra. Många mänskliga rättigheter gäller utan undantag även i 
krig, som förbudet mot tortyr. Sverige ska verka för att stärka 
respekten för den humanitära rätten. Tillämpningen av säkerhetsrådets 
resolution 1325, som handlar om kvinnor, fred och säkerhet, är central 
för att skapa hållbar fred och stabilitet och för att långsiktigt stärka 
kvinnors roll i samhället. När kvinnor på ett jämlikt sätt deltar i 
krishantering, fredsbyggande och hantering av humanitära katastrofer 
bidrar det till demokrati och ökad respekt för de mänskliga 
rättigheterna samtidigt som det minskar kvinnors utsatthet.

Bekämpa diskriminering 
Diskriminering förekommer i alla världens länder. I många länder har 
stora grupper långt kvar till att åtnjuta likabehandling. Regeringen vill 
lägga särskilt fokus på kvinnors, barns och funktionshindrades 
rättigheter samt på att motverka diskriminering på grund av sexuell 
läggning och könsidentitet, rasdiskriminering, diskriminering av urfolk 
och personer som tillhör minoriteter.
Skrivelsen tar också bland annat upp kopplingen mellan miljö och 
mänskliga rättigheter, företagens ansvar och betydelsen av samarbetet 
med våra nordiska grannar, FN, EU och andra organ.”



Europa och Centralasien:
 • Albanien
 • Andorra
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Belgien
 • Bosnien-Hercegovina
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Georgien
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kazakstan
 • Kirgizistan
 • Kosovo
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Makedonien
 • Malta
 • Moldavien
 • Monaco

 • Montenegro
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Ryska federationen 

(Ryssland)
 • San Marino
 • Schweiz
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tadzjikistan
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Turkmenistan
 • Tyskland
 • Ukraina
 • Ungern
 • Uzbekistan
 • Vatikanstaten
 • Vitryssland
 • Österrike
Senast ändrat 2008-05-26

Mellanöstern och Nordafrika:
 • Algeriet
 • Bahrain
 • Egypten
 • Förenade Arabemiraten
 • Irak
 • Iran
 • Israel
 • Jemen
 • Jordanien
 • Kuwait
 • Libanon
 • Libyen
 • Marocko
 • Oman
 • Palestinska områdena
 • Qatar
 • Saudiarabien
 • Syrien
 • Tunisien
 • Västsahara
Senast ändrat 2008-03-12

Afrika (Söder om Sahara):
 • Angola
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Centralafrikanska 

Republiken

 • Djibouti
 • Ekvatorialguinea
 • Elfenbenskusten
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Guinea-Bissau
 • Guinea-Conacry
 • Kamerun
 • Kap Verde
 • Kenya
 • Komorerna
 • Kongo, Demokratiska 

Republiken
 • Kongo, Republiken 

(Kongo-Brazzaville)
 • Lesotho
 • Liberia
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauretanien
 • Mauritius
 • Mocambique
 • Namibia
 • Niger
 • Nigeria
 • Rwanda
 • Sao Tomé e Príncipe
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 • Senegal
 • Seychellerna
 • Sierra Leone
 • Somalia
 • Sudan
 • Swaziland
 • Sydafrika
 • Tanzania
 • Tchad
 • Togo
 • Uganda
 • Zambia
 • Zimbabwe
Senast ändrat 2008-03-12

Asien och Oceanien:
 • Afghanistan
 • Australien
 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Brunei
 • Burma (Myanmar)
 • Fiji
 • Filippinerna
 • Hongkong
 • Indien
 • Indonesien
 • Japan
 • Kambodja
 • Kina

 • Kiribati
 • Korea, Demokratiska 

Folkrepubliken
  (Nordkorea)
 • Korea, Republiken 

(Sydkorea)
 • Laos
 • Macau
 • Malaysia
 • Maldiverna
 • Marshallöarna
 • Mikronesien
 • Mongoliet
 • Nauru
 • Nepal
 • Nya Zeeland
 • Pakistan
 • Palau, Republiken
 • Papua Nya Guinea
 • Salomonöarna
 • Samoa
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • Taiwan
 • Thailand
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu
 • Vietnam
 • Östtimor
Senast ändrat 2008-04-09

Nordamerika, Latinamerika 
och Karibien :
 • Antigua och Barbuda
 • Argentina
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Bolivia
 • Brasilien
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Dominica
 • Dominikanska 

Republiken
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Jamaica
 • Kanada
 • Kuba
 • Mexiko
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • St Kitts och Nevis

 • St Lucia
 • St Vincent och 

Grenadinerna
 • Surinam
 • Trinidad och Tobago
 • Uruguay
 • USA
 • Venezuela
Senast ändrat 2008-03-12
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653 Handelsverksamheter.

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Handels- och administrationsprogrammet 
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Administrativ service, 500 poäng
Handel och service, 500 poäng

Exempel på yrkesutgångar
ADMINISTRATIV SERVICE
ADMINISTRATION
IT-administratör, kundservice och reception
EXTERN SERVICE
Kommunikatör, projektadministratör
INTERN SERVICE
Ekonomi-, personal-, redovisningsassistent
MARKNAD OCH KOMMUNIKATION
Säljsupport, orderadministratör,
marknadsassistent

HANDEL OCH SERVICE
FÖRSÄLJNING
Butikssäljare, företagssäljare, kommunikatör,
marknadsförare
INKÖP OCH VARUFLÖDEN
Inköpare, lagerarbetare, logistiker, speditör
LEDARSKAP OCH FÖRETAGANDE
Handlare, ledare i butik, näthandlare

Skolverkets förslag till examensmål för handels- och administra-
tionsprogrammet
    Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs 
för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och 
butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel perso-
nal-, ekonomi- och it-administratör.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och 
administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska 
också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom 
yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekono-
miuppföljning och företagande.
    Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och pro-
duktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i 
olika former. Administration omfattar administrativt arbete och orga-
nisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kund-
service samt konferens- och receptionsarbete. Inom både handel och 
administration finns möjligheter att starta och driva företag och därför 
ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap 
och eget företagande.
    Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor 
och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför 
utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som 
medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och 
kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt 
samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas 
förmåga att söka, analysera och värdera information från olika 
branscher och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter i att 
använda it på ett situationsanpassat sätt. Utbildningen ska också ge 
eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.



Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: entreprenörskap; kurs: entreprenörskap 1, 100 poäng.
Ämne: försäljning och kundservice; kurs: servicekunskap, 100 poäng.
Ämne: handel; kurs: branschkunskap, 100 poäng.
Ämne: information och kommunikation; kurs: information och layout
 1, 100 poäng.
    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen. Eftersom handels- och administrationsprogrammet är brett 
med många branscher och yrken har strävan varit att få en bred bas i 
utbildningen som svarar mot inriktningar och yrkesutgångar. Entre-
prenörskap är viktigt för utbildningen på programmet, därför är 
förslaget att kursen entreprenörskap 1 finns med som program-
gemensam. Försäljning och kundservice är grundläggande för pro-
grammet liksom information och kommunikation. Därför föreslår 
Skolverket att kurserna servicekun-skap samt information och layout 
ingår i det programgemensamma. Branschkunskap är avgörande för att
få grundläggande kunskaper om branscher, både inom handels- och 
administrationsområdet. Skolverkets förslag har stöd hos avnämare 
och programreferensskolor.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap
Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Handel med varor och tjänster 

Sida Tabell nr/område  i årsboken
195  190 Handel med varor och tjänster

196  191 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandel och 
 bensinstationer

198  192 Bytesbalans, netto, mdkr 1995–2008

198  193 Export och import: de fem värdemässigt största 
 marknaderna 2008,  miljarder kronor

198  194 Export, import och handelsnetto, varor, mdkr, löpande 
 priser, trend januari 1990 – september 2009

199  195 Detaljhandelns försäljning, egentlig detaljhandel, 
 Systembolaget och apoteken exkluderade 1956–2008

200  196 Sveriges betalningsbalans, netto, mdkr

201  197 Total import (cif) och export (fob) i löpande priser

202  198 Värdet av importerade varor (cif) enligt SITC, Rev. 3, 
 mnkr

204  199 Import från avsändningsland efter varugrupp enligt SITC, 
 Rev. 4, 2008, mnkr

205  200 Import från EU-länder och övrigaländer efter 
 importvärdets storlek, mnkr

206  201 Värdet av exporterade varor (fob),enligt SITC, Rev. 3, 
 mnkr

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf


208  202 Export efter handelspartner och varugrupp enligt SITC, 
 Rev. 4, 2008, mnkr

209  203 Export till EU-länder och övriga länder efter 
 exportvärdets storlek, mnkr

210  204 Detaljhandel, hotell och restauranger2008, antal 
 arbetsställen och omsättning

211  205 Dagligvaruhandelns omsättning i löpande priser samt 
 antal butiker

211  206 Försäljning av alkoholdrycker (exkl. öl klass II)

212  207 Försäljning av alkoholdrycker, detaljhandelsställen och 
 serveringstillstånd den 31 december

212  208 Försäljning av alkoholdrycker perinvånare

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Priser och konsumtion      

Sida Tabell nr/område  i årsboken
324  330 Priser och konsumtion

327  331 Fastighetspriser

328  332 Konsumtionen av livsmedel

330  333 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100)

330  334 Kronans värde över tiden med hänsyn till 
 konsumentprisernas utveckling

331  335 Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar,
 procent (Inflationstakten)

332  336 Priset på mjölk, apelsiner och falukorv i löpande priser 
 och 2008 års priser 1950–2008

333  337 Priset på kaffe, öl och Renat i löpande priser och 2008 års 
 priser 1950–2008

334  338 Priset på bensin, eldningsolja och elström i löpande priser 
 och 2008 års priser 1950–2008

335  339 Priset på biobiljett, dagstidning och snus i löpande priser 
 och 2008 års priser 1950–2008

336  340 Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr

337  341 Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980 = 
 100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal

338  342 Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex

339  343 Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


339  344 Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala 
 förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100)

340  345 Producentprisindex (2005 = 100)

341  346 Prisindex för inhemsk tillgång (2005 = 100)

342  347 Hemmamarknadsprisindex (2005 = 100)

343  348 Importprisindex (2005 = 100)

344  349 Exportprisindex (2005 = 100)

345  350 Tjänsteprisindex, producentprisindex för tjänster 
 (2005=100)

345  351 Faktorprisindex för bostäder (1968 = 100)

346  352 Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för 
 bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968 = 100)

346  353 Hyreshus, priser och köpeskillingskoefficienter

347  354 Fastighetsprisindex för småhus (1990 = 100 för länsindex, 
 1981 = 100 för övriga regioner)

348  355 Småhus för permanentboende (ej tomträtt), priser och 
 köpeskillingskoefficienter

349  356 Lantbruksenheter, priser och köpeskillingskoefficienter

350  357 Fritidshus, priser och köpeskillingskoefficienter

351  358 Konsumtion av livsmedel m.m.

352      359 Konsumtion av livsmedel m.m., kg respektive liter per 
 capita 
Statistisk årsbok för Sverige 2010:  http://www.scb.se/statistik/
_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf 
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654 Telekommunikationsverksamheter.

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Informations-och kommunikationsteknik
Sida Tabell nr/område  i årsboken
248  244 Företagens användning av IT

250 245 Privatpersoners användning av datorer och Internet

251  246 Tillgång till dator i hemmet

252  247 Tillgång till och användning av Internet

252  248 Andel personer som i stor utsträckning laddar ner musik 
 istället för att köpa en CD-skiva, 2008

253  249 Mobila teletjänster – några förändringar över tiden

254  250 IT-specialister inom IT-sektorn efter utbildningsnivå 2007

254  251 Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter 
 ålder och kön 2007

254  252 Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag 
 fördelade på undergrupper 1960–2007

255  253 Andel personer i åldern 16–74 år som använt Internet 
 efter kön, procent

255  254 Andel och antal personer i åldern16–74 år som använt 
 Internet under första kvartalet 2008

256  255 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under 
 första kvartalet 2008, köpt eller beställt varor eller tjänster för
 privat bruk via Internet

256  256 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under 
 första kvartalet 2008, hämtat information från myndigheters,
 kommuners eller landstings hemsidor för privat bruk

257  257 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under 
 första kvartalet 2008, lyssnat till musik, spelat spel eller laddat
 ner musik/spel/bilder/ filmer från Internet för privat bruk

257  258 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under 
 1:a kvartalet 2008, använt ett fildelningsprogram

258  259 Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i 
 IT-sektorn år 2007

259  260 Företagens utgifter för inköp av data och
 telekommunikationsutrustning 2008, miljoner kronor

259  261 Företagens utgifter för programvara 2008, miljoner 
 kronor

260  262 IT-specialister i IT-sektorn efter bransch och kön år 2007 
 enligt registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

Användning av datorer ingår även i SW651

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf 655 
Förlagsverksamheter o d.
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655 Förlagsverksamheter o d.
SPIN 2007 varor och tjänster:
58 Förlagstjänster
58.1 Tjänster avseende utgivning av böcker och tidskrifter och 
annan förlagsverksamhet
58.110 Bokutgivningstjänster
58.110.01 Tryckta läroböcker
58.110.02 Tryckta fackböcker
58.110.03 Tryckta barnböcker
58.110.04 Tryckta lexikon och uppslagsverk
58.110.05 Tryckta atlaser och andra kartböcker
58.110.06 Tryckta kartor av alla slag, ej i bokform
58.110.07 Andra tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande 
tryckalster
58.110.08 Böcker på skiva, kassett eller andra fysiska medier
58.110.09 Onlineböcker
58.110.10 Annonser i tryckta böcker
58.110.11 Annonser i elektroniska böcker
58.110.12 Bokutgivningstjänster på provisionsbasis
58.110.13 Licenstjänster för böcker
58.120 Publiceringstjänster avseende kataloger och sändlistor
58.120.01 Kataloger och sändlistor tryckta på fysiska medier
58.120.02 Kataloger och sändlistor online
58.120.03 Licenstjänster för rätten att använda kataloger och 
sändlistor
58.131 Utgivningstjänster för dagstidningar
58.131.01 Tryckta dagstidningar
58.131.02 Nätdagstidningar

58.131.03 Annonser i tryckta dagstidningar
58.131.04 Annonser i elektroniska dagstidningar
58.132 Utgivningstjänster för annonstidningar
58.132.01 Tryckta annonstidningar
58.132.02 Nätannonstidningar
58.132.03 Annonser i tryckta annonstidningar
58.132.04 Annonser i elektroniska annonstidningar
58.140 Utgivningstjänster avseende tidskrifter
58.140.01 Tryckta populärtidskrifter
58.140.02 Tryckta facktidskrifter
58.140.03 Andra tryckta tidskrifter
58.140.04 Nättidskrifter
58.140.05 Annonser i tryckta tidskrifter
58.140.06 Annonser i elektroniska tidskrifter
58.140.07 Licenstjänster för tidskrifter
58.190 Andra förlagstjänster
58.190.01 Tryckta brevkort och vykort, kort med personliga 
hälsningar och liknande material
58.190.02 Tryckta bilder och planscher samt fotografier
58.190.03 Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor och 
kalendrar
58.190.04 Oanvända frimärken, beläggningsstämplar o.d.; 
stämpelpapper; checkblanketter; sedlar, aktier, obligationer och 
liknande värdehandlingar
58.190.05 Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.
58.190.06 Andra tryckalster
58.190.07 Internetinnehåll för vuxna
58.190.08 Annat Internetinnehåll
58.190.09 Licenstjänster för andra tryckalster



DN 11 mars 2010:

”Nu måste Bonnier våga möta kritiken om 
monopol”

    “Tretton oberoende förläggare: Bonnier utnyttjar allt mer 
sin dominerande ställning för att i alla möjliga led gynna för-
säljningen av det egna företagets produkter. Bonniers köp av 
Pocketgrossisten är ett slag mot mångfalden på svensk bok-
marknad och ett direkt hot mot många små förlag som behöver 
oberoende distributörer för att deras böcker ska nå läsarna. 
Om Bonnierföretagen dessutom ”tar ansvar” för den åtestå-
ende distributören Pocketstället får en enda förlagskoncern 
total kontroll över landets pocketboksdistribution. Nu vill vi 
veta vad regeringen och oppositionen anser om att den svenska 
offentligheten steg för steg domineras av ett enda företag. Och 
vi vill veta om Bonniers ägare vågar möta kritiken och klargöra 
sin syn på makt, monopol och mångfald, skriver förläggarna.”

    “Varje offentlig tanke har på ett eller annat sätt passerat Bonnier-
företagen. Så kan det åtminstone tyckas efter en dag med DN och 
DI till frukost, Expressen till eftermiddagskaffet, TV4:s Nyheterna 
på kvällen, en film som Bonnierägda SF valt att distribuera och 
före läggdags ett magasin eller kanske någon av de cirka 500 
böcker som varje år utges av Bonnierförlagen. Svenskarna har 
gradvis vant sig vid Bonnierkoncernens allt större dominans i deras 
offentlighet. Det är inte längre någon som höjer på ögonbrynen när 
DN Kultur samarbetar med Bonnierägda internetbokhandeln 
Adlibris eller Malou driver Bonnierbokklubb i TV4.

Men var går gränsen mellan att vara en stark aktör på en fri 
marknad till att vara en monopolistisk aktör som medvetet styr 
vad vi läser och vilka åsikter vi kommer i kontakt med? På 
senare år har Bonniers på ett mer aktivt vis kommit att utnytt-
ja sin dominerande ställning för att i alla möjliga led gynna 
försäljningen av de egna företagens produkter. Detta på ett sätt 
som torde strida mot en modern konkurrenslagstiftning.

Bonnier har historiskt hävdat att man värnar om den fria kon-
kurrensen, mångfalden och ett rikt kulturliv. Men nu får vi 
ständigt fler påminnelser om att så inte längre är fallet.
    Det finns två stora distributörer av pocketböcker i Sverige: 
Pocketgrossisten och Pocketstället. Den 11 februari annonserade 
Bonnierförlagen, Sveriges ledande förlagsgrupp, att man förvärvat 
Pocketgrossisten. Vd Jacob Dalborg kommenterade:
    ”Köpet av Pocketgrossisten är ett sätt för oss att säkerställa att 
böcker fortsätter att nå sina läsare i dagligvaruhandeln och på andra 
ställen där många människor rör sig.”
    Och hans marknadsdirektör tillade: ”Någon måste ta ansvar.”

Men tillgången till pocketböcker är i Sverige knappast hotad. 
Svenska folket läser pocket överallt och när som helst: bästsäljande 
deckare, litterära romaner och en hel del faktapocket. ”Det svenska 
pocketundret” är ett begrepp. Våra grannländer avundas oss.
    Vd Dalborgs kryptiska formulering blir begriplig först när vi 
byter ut ordet ”böcker”  mot ”Bonnierböcker”. I stället för ett öppet 
och ärligt samspel mellan förlagen om vem som kan presentera 
läsarna intressanta och attraktiva böcker, lägger Bonnier under sig 
ytterligare en avgörande distributionskanal och utestänger därmed 
sina konkurrenter. Denna kanal läggs till andra. Sedan tidigare äger 



Bonnier Sveriges största och viktigaste bokklubbar där de egna 
böckerna nästan undantagsvis blir huvudböcker. När kommer även 
Adlibris att premiera Bonnierförlagens böcker? 2008 omsatte 
Adlibris 836 miljoner kronor, siffrorna för 2009 är ännu inte kända 
men försäljningen lär ha passerat miljardvallen.

Ett annat exempel: för 9 månader sedan tog Bonnierförlagen över 
butikskedjan Rustas bokförsäljning genom ett exklusivitetsavtal. 
Då, som nu, sade Bonnierförlagen att andra förlag ”absolut”  skulle 
få fortsätta sälja sina böcker i den här kanalen. Fram till dess såldes 
många oberoende förlags böcker hos Rusta. Och efter Bonniers 
avtal? Inga, så vitt vi vet.
    Bonniers köp av Pocketgrossisten är ett slag mot mångfalden på 
svensk bokmarknad och ett direkt hot mot många små förlag som 
behöver oberoende distributörer för att deras böcker skall nå sina 
läsare.
     Den ekonomiska logiken bakom affären är tydlig: Bonnier-
förlagen kommer att gynna sina egna pocketböcker. Bonnier talar 
öppet om ”sortimentstyrning” som ett av affärens mål.
    Vad pocketmarknaden behöver är inte mer centralstyrning utan 
flera oberoende distributörer. Mångfalden är värd att försvara. 
Läsarna vill ha enkel och billig tillgång till sina favoritförfattare 
och ett brett utbud av spännande alternativ.

Tyvärr har Bonniers förvärv av Pocketgrossisten mötts med 
tystnad både från medier och politiker, trots att det innebär 
ännu ett steg mot en ökad ägarkoncentration som är full-
ständigt unik och som möjligen kan jämföras med Berlusconis 
Italien. En sådan jämförelse är dock orättvis för Bonnier har 
historiskt varit en mycket ansvarsfull ägare som sällan eller 
aldrig lagt sig i det publicistiska innehållet. Ett bevis för det 

påståendet är denna artikels publicering! Samtidigt kan ett 
historiskt agerande inte tas som garanti för att det framtida 
ägarskapet kommer att förvaltas med samma integritet. Att en 
familj kontrollerar en så stor del av ett lands medier vore 
otänkbart i  länder som USA och Storbritannien och borde 
mana till viss eftertanke.
    Nu nås vi av uppgiften att Bonnierförlagen även har erbjudit sig 
att ”ta ansvar”  för den återstående distributören: Pocketstället. 
Skulle en sådan affär gå i lås har en förlagskoncern total kontroll 
över landets pocketboksdistribution.
Detta är inte acceptabelt.

Vi, företrädare för landets oberoende bokförlag, vill veta om 
landets regering och den politiska oppositionen anser att det är 
betydelselöst att den svenska offentligheten steg för steg 
domineras av ett enda företag.
    Vi vill veta om Bonniers ägare, som lever gott av offentligheten, 
vågar möta kritiken i offentligheten och klargöra sin syn på makt, 
monopol och mångfald.
    Och framför allt vill vi veta om ägarna är beredda att hindra sina 
förvärvshungriga direktörer från att köpa den sista stora oberoende 
distributören av pocketböcker i Sverige.

Kristoffer Lind Lind & Co, ordförande i NOFF (Nordiska 
oberoende förlags förening),
Dan Israe Leopard förlag,
Pelle Andersson Ordfront förlag,
Ola Wallin Ersatz
Carl-Michael Edenborg Vertigo förlag,
Peter Luthersson Atlantis bokförlag,
Hans-Olov Öberg Kalla Kulor förlag,



Nina Wadensjö Alfabeta förlag,
Per Näsholm Telegram förlag,
Svante Weyler Weyler förlag,
Erik Johansson Bra Böcker,
Richard Herold Atlas,
Sigge Sigfridsson Ordupplaget.”

“TVÅ DISTRIBUTÖRER
Pocketgrossisten har funnits sedan 1993 och är Sveriges största 
leverantör av pocketböcker. Bonnierförlagen köpte företaget i 
februari och tog över verksamheten den 1 mars. I sortimentet ingår 
all kvalitetspocket som finns utgiven på svenska, för närvarande 
cirka 1 800 titlar, samt cirka 800 engelska titlar via import.
Pocketstället startades 1999 med syfte att etablera pocketboken i 
dagligvaruhandeln. I dag arbetar företaget även med inbundna 
böcker och bygger stora bokavdelningar i dagligvaruhandeln. 
Sedan 2008 ägs Pocketstället av bland andra riskkapitalfonden 
Scope Growth II LP.”
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656 Transportverksamheter, resbyrå, 
lagring o d.

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Fordons- och transportprogrammet   
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Godshantering, 400 poäng
Karosseri och lackering, 400 poäng
Lastbil och mobila maskiner, 500 poäng
Personbil, 500 poäng
Transport, 500 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Billackerare
Personbilsmekaniker
Bilskadereparatör
Lagerarbetare
Lastbilsförare
Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker
Terminalarbetare

Skolverkets förslag till examensmål för fordons- och transport-
programmet
    Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter exa-
men från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminal-
arbetare.

    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika 
fordon eller att hantera transporter. Inom området fordonsteknik be-
handlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation 
och service av fordon. Inom området transporter behandlas förflyttning 
av gods med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i 
terminal.
    Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder 
till. Den tekniska utrustningen blir också alltmer komplex, speciali-
serad och anpassad till det specifika fordonet eller yrkesområdet. 
Avancerad teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver förmåga 
att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ.
    Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till fortsatt 
lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom 
yrket. Eleverna ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i att 
välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med 
hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: fordons och transportbranschen; kurs: fordons och transport-
branschens villkor och arbetsområden, 200 poäng.
Ämne: fordonsteknik; kurs: fordonsteknik introduktion, 200 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen. De av Skolverket föreslagna programgemensamma ämnena 
utvecklar förståelse av fordons- och transportbranschens roll i 
samhället och vad det innebär att arbeta inom de olika branscherna. 
Ämnena utvecklar också intresse för teknik och tekniskt kunnande för 
tillämpning inom yrkesområdet och ger kunskaper om de yrkes-
områden som finns inom branscherna och de villkor som gäller. De 
programgemensamma ämnena skapar också förutsättningar för ett 
aktivt yrkesval och för-ståelse för hur de olika yrken som finns inom 



branscherna samverkar. Skolverkets förslag har stöd hos avnämare och 
programreferensskolor.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Transporter och kommunikationer

Sida Tabell nr/område  i årsboken
216  209 Fordon på väg och vid sidan av

218  210 Döda och skadade i trafikolyckor under perioden 
 1980– 2008

220  211 88 000 tur-och-returresor till månen

222  212 Vägnätet

223  213 Det statliga järnvägsnätet

224  214 Flygplatser

225 215 Före och efter 11 september, avresande 
 utrikespassagerare

226  216 De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd 
 2008

227  217 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner 
 kronor

227  218 Statens kostnader för drift av statsvägar per region, 
 miljoner kronor

227  219 Statens kostnader för byggande av statsvägar, miljoner 
 kronor

228  220 Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari

228  221 Vägar och gator den 1 januari

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf


229  222 Registrerade fordon i trafikden 31 december, 1 000-tal

229  223 Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori 
 och ägarens kön den 31 december

230  224 Nyregistrerade motorfordon under 2008 efter fabrikat

230  225 Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 
 december

231  226 Lastbilstransporter med svenska fordon

232  227 Antal personer med olika förarbehörighet efter ålder och 
 kön den 31 december 2008

233  228 Vägtrafikolyckor, dödade eller skadade personer efter 
 ålder och trafikantgrupp

234  229 Vägtrafikolyckor, dödade eller skadade personer efter 
 hastighetsbegränsning

234  230 Vägtrafikolyckor

235  231 Bantrafik, samtliga tågoperatörer och 
 infrastrukturförvaltare, trafikerad banlängd och rullande 
 materiel den 31 december

236  232 Bantrafik, samtliga tågoperatörer, trafik- och 
 transportarbete

237  233 Bantrafik, samtliga tågoperatörer och 
 infrastrukturförvaltare, olyckor

237  234 Svenska rederinäringens nettoomsättning, miljoner kronor

238  235 Svenska handelsflottan, fartyg efter huvudsaklig fart

238  236 Inklarerade fartyg i direkt fart efter nationalitet

239  237 Passagerarfartyg och färjor, ankomna till och avgångna 
 från Sverige

240  238 Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet

241  239 Trafiken i rikets 25 största hamnar beräknad efter den 
 hanterade godsmängden

242  240 Lotsningar och säkerhetsanstalter för sjöfarten samt 
 sjöräddning den 31 december

242  241 Trafiken på svenska flygplatser med linjefart och 
 chartertrafik

243  242 Ankommande och avresande passagerare i inrikes linjefart 
 och chartertrafik på svenska flygplatser

244  243 Ankommande och avresande passagerare i utrikes linjefart 
 och chartertrafik på svenska flygplatser

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
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DN 22 februari 2010:
“ Följ vinterkaoset.”

    “ DN.se rapporterar fortlöpande om hur vintervädret påverkar 
Sverige. Vägar, tåg och flyg drabbas av snöovädret.”

15.06. Ett 20-tal hallar stängda i  Göteborg. Efter en inventering av 
snöläget på taken beslutade idrotts- och föreningsförvaltningen i Göte-
borg i dag att stänga ett 20-tal idrottsanläggningar, bland annat Rudda-
lens skrinnarhall, Slottskogshallen, Lundbybadet, Askims ishall och 
Hammarkullehallen.
    Anläggningarna stängs i förebyggande syfte för att man ska kunna 
få bort all snö och is.
14.44. Halmstad vill ha hjälp av försvarsmakten. Halmstad kom-
mun har begärt hjälp av försvarsmakten för att få undan all snö. 
Kommunen vill låna 200 snöskyfflar från LV6, och denna förfrågan 
behandlas nu av Arméns tekniska stab i Stockholm.
    – Vi ska vara ett stöd för samhället när det behövs, säger Joachim 
Bergqvist, tf stabschef på LV6 till TV4 Nyheterna Halland.
    Några värnpliktiga kan han dock inte låna ut till snöskottningen. De 
har sportlov just nu.
13.55. Fler anställda hemskickade. Företaget IAC i Färgelanda stop-
pade i dag produktionen på grund av oro för att snömängderna ska få 
taket att rasa. De anställda fick gå hem.
    – Vi har kallat in expertis som ska bedöma om fara finns för ras. Vi 
har också satt igång att skotta taket, säger företagets vd Stefan Toreld 
till Bohusläningen på nätet.
    Företaget är underleverantör till fordonsindustrin.
13.21. En skadad av istapp.  En person skadades lindrigt av en 
fallande istapp på bussterminalen i Göteborg. Personen är förd till 
ajukhus i ambulans. En kvadrameter stor del av ett takfönster gav vika
 för isen och stora isklumpar störtade ner mot ett av stationens kaféer.    
    Vissa istappar var fotbollsstora, enligt TT:s reporter på plats.

12.29 Risk för takras stänger flera lokaler och förskolor.
    I Båstad stängdes idrottshallen sedan vatten läckt in. För att få en 
överblick av skadorna måste all snö bort från taket. Även ett område 
runt byggnaden har spärrats av.
    Ishallen i Olofström kan också komma att stängas om det kommer 
mer snö. Enligt Sveriges Radio Blekinge ligger det 450—500 ton snö 
på taket. Om snöandet fortsätter kan det bli farligt att vistas i hallen.
    På grund av takrasrisk har flera förskolor i Halmstad stängts. Barnen 
har flyttats till ersättningslokaler tills taken på förskolorna har skottats, 
rapporterar lokala medier.
12.09 Sjötrafiken över Vänern stillastående. Sjötrafiken till och från 
Vänern står still på grund av att Järnvägsbron i Trollhättan inte kan 
öppnas. Just nu berörs tretton fartyg. Avhjälps inte problemet i dag till-
kommer ytterliare två fartyg. Det motsvarar 1.700 långtradare med 
släp, enligt Ingvar Dyberg på Sjöfartsverket. Det är osäkert när bron 
kan börja fungera igen.
10.50 Mer snö. Till största delen uppehåll men till helgen   nytt 
snöoväder. Det är det senaste beskedet från SMHI.
    – Till helgen väntas mer snö framför allt i södra halvan av Götaland 
och Svealand. Det är svårt att säga exakt hur mycket och exakt var, 
men det ser ut att bildas en del snötäcken, säger Sten Laurin på SMHI 
till TT.
   Vädertjänsten varnade dock för snöfall i södra Sverige på måndags-
morgonen och utfärdade en klass-1-varning.
10.49 Anställda fick vända hem. På Lear i Trollhättan fick 120 arbe-
tare gå hem på morgonen på grund av risken för takras. I stället sattes 
snöskottning in.
10.30 Trafikolyckor. Under förniddagen strömmade rapporter om 
flera trafikolyckor i södra Skåne in till Vägverket. Myndigheten var-
nar   för mycket besvärligt väglag på Österlen och runt Malmö/
Trelleborg till följd av det snooväder som drog in över södra Sverige 
på morgonen.
10.00 Willys stängdes.   I Falkenberg rapporterade att livsmedels-
butiken i den nordhalländska staden håller stängt sedan persoanlen 

http://www.vagverket.se/
http://www.vagverket.se/


hört hur det knakat i taket. Fastighetsägaren började forsla bort en del 
av de stora mängder snö som fallit på taket. Flera tak har den senaste 
tiden rasat samman på grund av för stora mängder snö....
08.30. Saknade i fjällen i säkerhet. De fyra finska gymnasieungdo-
mar som rapporterades saknade i Kebnekaisemassivet i fjällen på sön-
dagen påträffades på måndagsmorgonen välbehållna, men nedfrusna
08.05 SMHI-varning för Skåne. Vädertjänsten  aviserade tidigt för 
mycket snö i södra Sverige på måndagen. SMHI utfärdade en klass-1-
varning, vilket kan innebära risker för allmänheten och störningar i 
trafiken. Vägverket rapporterar samtidigt om mycket besvärligt väglag 
på många håll.
08.01 Takras svinstia. Taket till ett grisstall i Lindärva söder om Lid-
köping rasade på morgonen. Fortfarande vid klockan 14.10 fortsatte 
arbetet med att röja och stabilisera resten av byggnaden för att komma 
åt att evakura de omkring 700 grisarna.
    – Det är ungefär halva taket som har rasat ner och lagt sig på boxar-
na, säger Thomas Thorsell, räddningschef i beredskap på räddnings-
tjänsten i Lidköping. Hur det har gått för grisarna är oklart.– Men man 
tror att så gott som alla är vid liv. Ingen människa ska ha skadats.
07.54. Förseningar i flygtrafiken. Luftfartsmyndigheten LFV skriver 
på sin hemsida att snövädret kan orsaka vissa störningar. Det har varit 
mindre förseningar under morgonen, uppger LFV:s presstjänst.
    På hemsidan rekommenderar man alla resenärer att kontrollera 
aktuella ankomst- och avgångstider för respektive flygplats.
07.44 Sorgebarnet är tunnelbanan. Pendeltågen i Stockholmsregio-
nen går just nu men med stora störningar och utglesad trafik. Mot 
Nynäshamn och Gnesta och mellan Södertälje hamn och Södertälje 
centrum är det dock buss som gäller.
    Andra ljuspunkter i dagens kaos är lokalbanorna där Tvärbanan, 
Lidingöbanan och Nockebybanan fungerar, uppger SL. Däremot rullar 
bara ett enda tåg på Saltstjöbanan, och det stöttas upp med buss. 
Roslagsbanan går med trettio-minuters trafik och även där har man satt 
in bussar.

    I övrigt går tågen med mellan kvarts och halvtimmestrafik. Gene-
rellt ser det lite bättre ut norrut än på den södra sidan av Stockholm. 
Sorgebarnet är tunnelbanan.
    – Det som skapar problem för tunnelbanan är i första hand isbelägg-
ning på spåren, dels blir det halt och bromsarna tar skada och fungerar 
sämre, och dels blir det sämre strömförsörjning, säger Maria Adolfsson 
på SL:s presstjänst till TT.
   Under dagen kommer tunnelbanan köras på under jord men utom-
hustrafiken ersätts med bussar.
07.28 Gå eller ta taxi. Vid tunnelbanestationen vid Slussen i centrala 
Stockholm möttes många resenärer av rekommendationen "gå eller ta 
taxi" i högtalarsystemet. SL hänvisar till ersättningsbussar, men varnar 
samtidigt för att de riskerar att snabbt bli överfulla.
    Vid Brommaplan var stämningen trots allt god bland morgonrese-
närerna, rapporterar TT:s reporter från platsen.
    – Jag har lyckats pricka in en ersättningsbuss. Och i dag kan ingen 
arbetsgivare klaga på om man kommer för sent, inte ens om man 
skulle ha råkat försova sig, sade en kvinna till TT.
07.05 Väktare vid t-banan. Vid Brommaplan, väster om Stockholm, 
hade väktare under morgonen kallats ut för att dirigera om morgon-
resenärer vid tunnelbanestationen.
   – Vi blev plötsligt utkallade i morse för att berätta för folk att det är 
ersättningsbussar som gäller, säger en av väktarna till TT.
En av de resenärer TT träffade berättade att hon gett sig av hemifrån 
extra tidigt för att kunna ta sig till jobbet.
– Jag upptäckte vid spärrarna att det inte gick några tåg alls. Men jag 
har tur som har en make som kan köra mig till jobbet, sade kvinnan 
innan hon rusade iväg med sin rosa mobil tätt tryckt mot örat.
06.36 Stopp i Hallsberg. Just nu är det totalstopp i tågtrafiken förbi 
Hallsberg vilket drabbar bland annat västra stambanan och trafiken 
mellan Stockholm och Göteborg. Orsaken anges vara stora problem 
med växlarna och att det är 25 grader kallt.

DN.se och TT “
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657 Penningverksamheter. Finans. 
Försäkring. Skatter.

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Ekonomiprogrammet     
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Ekonomi, 300 poäng
Juridik, 300 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för ekonomiprogrammet
   Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskole-
studier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga 
områden.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, 
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi hand-
lar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose 
människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv 
och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla de kunskaper som 
krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det 
svenska rättssystemet samt lagar och andra bestämmelser som styr 
eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska 
också utveckla elevernas kunskaper i psykologi, som handlar om hur 
människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper är viktiga vid 
beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.
    De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar 
som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat.

Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska 
förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel 
samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. 
Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl 
ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är 
historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas 
historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring 
orsakssamband och följder av olika beslut.
   Utbildningen ska ge kunskaper om företagens roll i samhällsut-
vecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Den ska även 
belysa det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande. 
Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas kreativitet och förmåga 
att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. I 
utbildningen ska eleverna även praktiskt få pröva företagande.
   Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grun-
der i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, 
analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, 
företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen ska 
utveckla elevernas förmåga att resonera ur individens, företagets och 
samhällets perspektiv samt förmågan att dra slutsatser och argumen-
tera för sina ställningstaganden. För att beskriva och förklara ekono-
miska och juridiska företeelser i samhället ska utbildningen ge ele-
verna kunskaper i att använda centrala begrepp, teorier och modeller. 
Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera och 
presentera sina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till 
målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla 
elevernas språkliga förmåga och till att modern teknik används som ett
redskap för informationssökning, presentation och kommunikation.

Inriktningar
    Ekonomiprogrammet har två inriktningar.



    Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska 
områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledar-
skap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta 
och driva ett företag.
    Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse 
i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. 
Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma 
juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: företagsekonomi; kurs: entreprenörskap och företagsekonomi 
1, 100 poäng.
Ämne: juridik; kurs: privatjuridik, 100 poäng.
Ämne: moderna språk, 100 poäng.
Ämne: psykologi; kurs: psykologi 1, 50 poäng.

   Förslaget avviker från Framtidsvägen genom att det programgemen-
samma blocket blir 100 poäng mindre och att programfördjupningen 
därmed blir 300 poäng i stället för Framtidsvägens föreslagna 200 
poäng. Den i Framtidsvägen föreslagna kursen information och layout 
50 poäng har tagits bort, kursen privatjuridik 100 poäng ersätter den i 
Framtidsvägen föreslagna kursen rättskunskap och kursen företags-
ekonomi 2 som fanns i Framtidsvägens förslag är borttagen från de 
programgemensamma ämnena.
    I den version som gick ut på remiss föreslogs att ekonomi-
programmet även skulle innehålla kursen företagsekonomi 2. Remis-
svaren utrycker dock att en programfördjupning på endast 200 poäng 
ger ett alltför litet utrymme för flexibla lösningar. Därför föreslår 
Skolverket nu att minska de programgemensamma ämnena med 100 
poäng (företagsekonomi 2) för att kunna ge utrymme för ytterligare 
100 poäng inom programfördjupningen.

   Rättskunskap – Juridik: Skolverket föreslår 100 poäng juridik som 
programgemensamt ämne med privatjuridik som kurs. Enligt Fram-
tidsvägen skulle alla elever på ekonomiprogrammet läsa kursen 
rättskunskap 50 poäng. Rättskunskap är en gammal benämning. I den 
akademiska världen är den gängse benämningen juridik och så bör det 
också vara inom gymnasieskolan. Det programgemensamma ämnet 
bör utökas till 100 poäng. Stoff och bakomliggande intentioner är 
omfattande och komplicerade och poängomfattningen behövs för att 
uppnå kvalitet. Avnämare förordar denna förändring.
    Ämnet information och layout, som föreslogs i Framtidsvägen, bör 
enligt Skolverkets bedömning utgå som programgemensamt ämne. 
Kursen information och layout är föråldrad och kommer inte att finnas 
med i gymnasieskolans utbud. Grundläggande datorkompetens 
utvecklas i stället inom olika ämnesområden, där datorn är ett naturligt
verktyg. Mer avancerade kurser i layout kan erbjudas som fördjupning.
    Företagsekonomi och entreprenörskap: Skolverket föreslår 100 
poäng företagsekonomi som programgemensamt ämne med kursen 
entreprenörskap och företagsekonomi 1. Entreprenörskap med fokus 
på företagande inlemmas i ämnet företagsekonomi. Kursen företags-
ekonomi och entreprenörskap 1 avses utgöra ämnets grundkurs.
    Enligt gymnasiepropositionen ska samhällskunskap som gymnasie-
gemensamt ämne i ekonomiprogrammet omfatta 200 poäng. Skol-
verket arbetar i nuläget med att ämnet samhällskunskap i ekonomi-
programmet ska utgöras av kurserna samhällskunskap 1, 100 poäng 
och internationell ekonomi, 100 poäng. Motivet bakom införandet av 
en separat kurs i internationell ekonomi är att företagens verksamhet 
sträcker sig utanför landets gränser och att elever inom ekonomi-
programmet bör utveckla kunskaper om den internationella handelns 
villkor och möjligheter. Kursen internationell ekonomi bygger på 
samhällskunskap 1.



Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Offentlig ekonomi    

Sida Tabell nr/område  i årsboken
373  379 Statsbudgeten

375  380 Statsskulden 1950–2008

376  381 Statsbudgetens inkomster och utgifter, mnkr

376  382 Statsbudgetens utgifter efter ändamål, mnkr

376  383 Statsskulden, mnkr

377  384 Realekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster

377  385 Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter

378  386 Statsbudgetens inkomster, mnkr

379  387 Statsbudgetens utgifter, mnkr

380  388 Statligt svenskt bistånd till utvecklingsländer, mnkr

383  389 Taxering till statlig inkomstskatt, mnkr

383  390 Taxering till statlig inkomstskatt m.m. år 2008, länsvis, 
 mnkr

384  391 Taxeringsvärden på skattepliktig fastighet enligt 
 fastighetstaxeringarna, mnkr

384  392 Taxeringsvärden på skattepliktig fastighet 2008, mnkr

385  393 Taxering till kommunal inkomstskatt m.m. år 2008, 
 länsvis, mnkr
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385  394 Begravningsavgift och kyrkoavgift, fysiska personer, mnkr

386  395 Taxering till statlig fastighetsskatt år 2008, länsvis, mnkr

386  396 Taxering till statlig förmögenhetsskatt och till statlig 
 fastighetsskatt, mnkr

387  397 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser 
 m.m. 2009, kommunvis

392  398 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser 
 m.m. 2009, länsvis

393  399 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2009, 
 länsvis

393  400 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för 
 kommuner, mnkr

394  401 Kommunalekonomisk utjämning för landsting 2009

394  402 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för 
 landsting, mnkr

395  403 Landstingens finanser, mnkr

396  404 Kommunägda företags finanser, mnkr

397  405 Kommunala koncerners finanser, mnkr

397  406 Kommunernas kostnader för vissa verksamheter, mnkr, 
 riket

398  407 Kommunernas finanser, mnkr

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Finansmarknad                        

Sida Tabell nr/område  i årsboken
401  408 Finansmarknad

402  409 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 
 1985 – juli 2009

402  410 Affärsvärldens generalindex 1980-01-02 – 2009-08-01

402  411 Hushållens lån i bank och bostadsinstitut, 
 ställningsvärden den 31 december, mdkr

403  412 Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31 
 december

404  413 Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december, 
 ställningsvärden

405  414 Hushåll, finansiella tillgångar och skulder, 
 ställningsvärden den 31 december, mnkr

406  415 Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis 
 den 31 december, miljoner kronor

406  416 Innehav av aktier i bolag noterade på svensk 
 marknadsplats den 31 december, miljoner kronor

407  417 NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm

407  418 Antal institut på finansmarknaden

408  419 Riksbankens tillgångar och skulder, miljoner kronor

409  420 Bankernas resultaträkningar, miljoner kronor

410  421 Bankernas balansräkningar, mnkr

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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411  422 Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner 
 kronor

411  423 Bostadsinstitutens resultaträkningar, miljoner kronor

412  424 Bostadsinstitutens balansräkningar, miljoner kronor

412  425 Investering, förmögenhet och sparande, miljoner kronor, 
 samt antal fonder

413  426 Försäkringsbolagens balansräkningar 2008, miljoner 
 kronor

413  427 Livförsäkringsbolagens (inkl. fondförsäkringsbolagen)
 intäkter och kostnader i direkt försäkring, miljoner kronor

414  428 Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och 
 utbetalda försäkringsersättningar, 1 000 kr

415  429 Antal premiepensionssparare och genomsnittlig 
 behållning, marknadsvärde i januari

415  430 Antal personer med pensionsbehållning och 
 genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder

416  431 Antal personer med intjänad pensionsrätt och 
 genomsnitligt pensionsunderlag per år efter kön och ålder

416  432 Valutakurser

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Socialförsäkring                       

Sida Tabell nr/område  i årsboken
419  433 Utgifter för det sociala skyddet

420  434 Socialförsäkring

422  435 Ohälsotal – antal sjukdagar per person efter kön och 
 kommun 2008

423  436 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar 
 1955–2008

423  437 Sjukskrivna (pågående fall) i december 1998–2008

424  438 Allmän sjukförsäkring, antal sjukpenningdagar m.m.

424  439 Föräldraförsäkring, antal dagar

425  440 Antal personer med sjukersättning/ aktivitetsersättning i 
 december

426  441 Socialförsäkringens utgifter, miljoner kronor

427  442 Socialförsäkringens inkomster och utgifter 2008, miljoner 
 kronor

428  443 Antal pensionstagare med ålderspension och 
 äldreförsörjningsstöd i december

429  444 Antal pensionstagare med efterlevandepension och 
 efterlevandestöd till barn i december

430  445 Antal personer med bostadstillägg i december

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Försäkringskassan.
Försäkringskassan har ingen Webbkarta.
Här är en lista som är gjord genom många klickningar:

Privatperson
Arbetsgivare
Vårdgivare
Press
Om Försäkringskassan   Fre 26 februari 2010

Privatperson
Förälder
Pension
Sjuk
Funktionsnedsättning
Egen företagare
Utomlands
Arbetssökande
Studerande
Tandvård
Om självbetjäning
Ladda ner och beställ
Bra att veta
Alla förmåner
Nyheter

Förälder 
Planera föräldraledighet
Vänta barn

När barnet är fött
Adoptera barn
Om barnet blir sjukt
Om ditt barn har en funktionsnedsättning
Om du studerar
Om du ska göra värnplikt
Om ni separerar
Om du behöver hjälp med boendekostnaden

Pension
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen
Från och med den 1 januari 2010 har Pensionsmyndigheten övertagit 
ansvaret för följande förmåner:
 • Ålderspension,
 • Efterlevandepension
 • Bostadstillägg till pensionärer (personer som har sjukersättning 
eller aktivitetsersättning ska även i fortsättningen vända sig till 
Försäkringskassan).
 • Särskilt bostadstillägg för pensionärer
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till 
efterlevande och begravningshjälp
 • Särskilt pensionstillägg
 • Hustrutillägg
Har du en av dessa förmåner är det Pensionsmyndigheten du ska vända 
dig till. Du ska också vända dig dit om du har frågor om din 
utbetalning eller om du söker övrig information om din pension.
Kontakta Pensionsmyndigheten
Du kan besöka Pensionsmyndighetens webbplats eller ringa till 
Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776. 
Besök Pensionsmyndighetens webbplats 
www.pensionsmyndigheten.se (öppnar nytt fönster)
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Sjuk
Sjuk 1 - 14 dagar
Sjuk längre än 14 dagar
Hur bedöms arbetsförmågan
Sjuk länge - sjukersättning och aktivitetsersättning
Om rehabilitering
Om du skadar dig i arbetet
Om du blir sjuk eller skadar dig i civilförsvars- eller militärtjänst
Om någon närstående blir svårt sjuk
Om du inte kan arbeta på grund av smitta

Funktionsnedsättning
Assistansersättning
Bilstöd
Handikappersättning
Om du inte kan arbeta - högriskskydd
Arbetshjälpmedel
Aktivitetsstöd
Aktivitetsersättning
Om du behöver tandvård
Om ditt barn har en funktionsnedsättnin

Egen företagare
Sjukpenninggrundande inkomst
Om du blir sjuk
Om du blir arbetslös
Om du vill starta eget företag
Om du gör värnplikt
Egen företagare som tillfälligt arbetar i annat EU_EES-land eller i 
Schweiz

Utomlands
Om du tillfälligt vistas utomlands
Om du bor eller arbetar/studerar utomlands
Om du planerar vård utomlands

Arbetssökande
Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program
Om du är eller riskerar att bli arbetslös och vill starta eget
Om du behöver hjälp med boendekostnaden
Så skyddar du din sjukpenninggrundande inkomst
Nystartjobb - Särskilt nystartjobb

Studerande
Om du blir sjuk
Om du skadar dig under studierna
Om du studerar utomlands
Om du behöver hjälp med boendekostnaden
Om du behöver tandvård
Studera med sjuk- eller aktivitetsersättning
Studera med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Tandvård
Vad kostar tandvården
Jämför tandvårdspriser
Tandläkarens ansvar
Planerad tandvård utomlands
Tandvård genom landstinget
Missnöjd med tandvården

Om självbetjäning
Börja använda självbetjäning
Självbetjäning - alla tjänster
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Ladda ner och beställ
Ladda ner blanketter
Ladda ner broschyrer
Ladda ner faktablad

Bra att veta
Aktuella belopp och faktorer
Handläggningstider och utbetalningsdagar
Om skatt
Om du inte är nöjd
Om du fått för mycket i ersättning
Om sjukpenninggrundande inkomst
Offentlighet och sekretess
Försäkringskassan kontrollerar
Försäkringskassans register

Alla förmåner
Förälder
   • Adoptionskostnadsbidrag – internationella
 adoptioner
 • Barnbidrag och flerbarnstillägg
 • Bostadsbidrag till barnfamiljer
 • Föräldrapenning
 • Havandeskapspenning
 • Jämställdhetsbonus
 • Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller 
  adoption
 • Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn
 • Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men 
  inte 16 år
 • Tillfällig föräldrapenning LSS

 • Tillfällig föräldrapenning när barnet är allvarligt sjukt
 • Underhållsstöd
 • Underhållsbidrag
Sjuk
 • Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Aktivitetsersättning - aktiviteter vid aktivitetsersättning
 • Arbetsskadeförsäkring
 • Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning eller 
  sjukersättning
 • Närståendepenning
 • Rehabiliteringsersättning
 • Reseersättning i stället för sjukpenning
 • Sjukersättning
 • Sjuklön
 • Sjukpenning
 • Smittbärarpenning
 • Statligt personskadeskydd
 • Särskilt högriskskydd
Bostad
 • Bostadsbidrag till barnfamiljer
 • Bostadsbidrag till unga utan barn
 • Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning eller 
  sjukersättning

Funktionsnedsättning
 • Arbetshjälpmedel
 • Assistansersättning
 • Bilstöd
 • Handikappersättning
 • Kontaktdagar för vissa funktionshindrade barn
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 • Vårdbidrag
Utomlands
 • Europeiska sjukförsäkringskortet - EU-kortet
 • Sjuk vid bosättning utomlands
 • Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands
 • Söka sjukvård i EU/EES och i Schweiz
 • Söka tandvård i EU/EES och i Schweiz
 • Utsändning till annat EU/EES-land eller till Schweiz för dig 
  som är arbetsgivare eller arbetstagare
 • Egen företagare som tillfälligt arbetar i annat EU/EES-land 
  eller i Schweiz
Tandvård
 • Abonnemangstandvård
 • Allmänt tandvårdsbidrag
 • Högkostnadsskydd för tandvård
 • Söka tandvård i EU/EES och i Schweiz
Arbetssökande
 • Aktivitetsstöd
 • Utvecklingsersättning
 • Aktivitetsstöd, stöd till start av näringsverksamhet
Totalförsvarspliktig
 • Familjebidrag, bostadsbidrag, näringsbidrag och 
begravningsbidrag

Nyheter
Här visas 1 - 10 av 20
Aktuellt vid årsskiftet 2009/2010 
28 dec 2009
Pensionsmyndigheten övertar den allmänna pensionen 
22 dec 2009

Viktig information till dig som ska delta i arbetslivsintroduktion 
21 dec 2009
Nya regler när sjukpenningen eller den tidsbegränsade 
sjukersättningen tar slut 
18 dec 2009
Falsk Hanna på Twitter 
14 dec 2009
Utbetalningsdagar för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i 
helgerna 
8 dec 2009
Försenade utlandsbetalningar för november 
24 nov 2009
Prisjämförelsetjänsten för tandvård öppen 
28 okt 2009
Assistansersättningens timbelopp fastställt 
24 sep 2009
Åter möjligt att skicka pdf-filer till Försäkringskassan 

Här visas 11 - 20 av 20
Sänkning av den allmänna ålderspensionen 2010 
30 jul 2009
Barnbidrag - när ditt barn fyllt 16 år 
16 jul 2009
Problem med mottagning av e-post 
9 jun 2009
Pensionsprognosen i det orange kuvertet stämmer 
17 apr 2009
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Har du blivit kontaktad av en försäkringsrådgivare? 
20 mar 2009
Hur påverkas pensionerna av finansoron? 
16 mar 2009
Hur påverkar IF Metalls avtal ersättningar från 
Försäkringskassan? 
12 mar 2009
Informationsträffar för dig som funderar på att ta ut pension 
27 feb 2009
Betala tillbaka bostadsbidrag 
3 feb 2009
Vabba på webben och kom ihåg intyget 
29 jan 2009

Arbetsgivare
Självbetjäning för arbetsgivare
Kundcenter för partner
Räkna ut kostnader för sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro
Tillbaka till arbete - rehabilitering
Förebygga sjukfrånvaro
Avgångsvederlag och uppsägning
Anställda och föräldraledighet
Blanketter
Faktablad
Nyheter
Självbetjäning för arbetsgivare

Börja använda den inloggade självbetjäningstjänsten för arbetsgivare
Om självbetjäning
Om filöverföring

Kundcenter för partner
 Självbetjäning
Skicka blanketter och intyg
Ring oss
Skicka e-post

Räkna ut kostnader för sjukfrånvaro
→ Kör eller ladda ner programmet [exe 1 020 kB]
→ Ladda ner programmet [zip 140 kB]
→ Kalkylinstruktioner [pdf 245 kB]

Sjukfrånvaro
Sjukanmälan
Sjuk 1 - 14 dagar
Sjuk mer än 14 dagar
Bedömning av arbetsförmåga
Reseersättning
Skador i arbetet
Sjuk utomlands
Vård av närstående
Ersättning vid smitta

Broschyrer
Vi har tagit fram en folder som kort beskriver de förändringar i 
sjukförsäkringen som gäller från och med den 1 juli 2008.
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Sjukförsäkringen i korthet [pdf 156 kB]

Tillbaka till arbete - rehabilitering
Avstämningsmöte
Arbetsträning
Arbetshjälpmedel
Rehabiliteringsersättning

Förebygga sjukfrånvaro
Tidiga insatser
Förebyggande sjukpenning
Reseersättning
Arbetshjälpmedel
Arbetsmiljö
Företagshälsovård
Friskvård

Avgångsvederlag och uppsägning
Fördjupad information
 • SGI - information till dig som studerar eller är arbetslös [pdf 91 
  kB]

Anställda och föräldraledighet
Graviditet
Ledighet när barn föds eller adopteras
Vård av sjukt barn

Blanketter
Blanketter, arbetsskada

 • 9210 Anmälan om arbetsskada eller personskada som inträffat 
  under tjänst i totalförsvar m m [pdf 184 kB] (öppnar nytt 
  fönster)
 • 9238 Ifyllnadsanvisning till anmälan om arbetsskada eller 
  personskada [pdf 239 kB] (öppnar nytt fönster)
 • 5002 Ansökan ersättning vid arbetsskada eller personskada 
[pdf 210 kB] (öppnar nytt fönster)

Blanketter, havandeskapspenning
 • 7205 Ansökan om havandeskapspenning [pdf 195 kB] (öppnar 
  nytt fönster)
 • 7206 Utlåtande om omplacering - bifogas ansökan om 
  havandeskapspenning [pdf 188 kB] (öppnar nytt fönster)

Blanketter, rehabilitering
 • 7545 Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel [pdf 167 kB] 
  (öppnar nytt fönster)

Blanketter, sjukfrånvaro
 • 7710 Sjukanmälan från arbetsgivare till Försäkringskassan, 
  fortsatt sjukdom eftersjuklöneperioden [pdf 160 kB] (öppnar 
  nytt fönster)
 • 7451 Utlåtande från arbetsgivare [pdf 273 kB] (öppnar nytt 
  fönster)
 • 7720 Ansökan om försäkring för sjuklönekostnader [pdf 94 
  kB ] (öppnar nytt fönster)
 • 7467 Ansökan om försäkringsersättning för      
  sjuklönekostnader/ särskilt högriskskydd [pdf 160 kB ] 
  (öppnar nytt fönster)
 • 7723 Ansökan om försäkringsersättning kostnader för sjuklön 
  [pdf 137 kB ] (öppnar nytt fönster)
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Blanketter, utomlands
6209 Begäran om intyg E101 om tillämplig lagstiftning vid utsändning 
för arbete i annat EU/EES-land eller i Schweiz [pdf 178 kB] (öppnar 
nytt fönster)
Observera! Använd blankett 6209 om du sänds ut av en svensk 
arbetsgivare för att arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Du 
behöver intyg E 101 för att du ska fortsätta att tillhöra den svenska 
socialförsäkringen.
6210 Begäran om intyg E101 om tillämplig lagstiftning för 
egenföretagare vid tillfälligt arbete i annat EU/EES-land eller i 
Schweiz [pdf 170 kB] (öppnar nytt fönster)
Observera! Använd blankett 6210 om du är egen företagare och ska 
utföra tillfälligt arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Du 
behöver intyg E 101 för att du ska fortsätta att tillhöra den svenska 
socialförsäkringen.
6212 Begäran om kompletterande uppgifter vid tillämpning av artikel 
17, EG-förordning nr 1408/71 för anställd för arbete i Frankrike [pdf 
232 kB] (öppnar nytt fönster)
Observera! Blanketten 6212 ska användas av dig som söker dispens 
enligt artikel 17 i förordning (EEG) 1408/71 vid arbete i Frankrike.
6213 Begäran kompletterande uppgifter vid tillämpning av artikel 17, 
EG-förordning nr 1408/71 för egen företagare vid verksamhet som 
bedrivs i Frankrike [pdf 219 kB] (öppnar nytt fönster)
Observera! Blanketten 6213 ska användas av dig som är egen 
företagare och som söker dispens enligt artikel 17 i förordning (EEG) 
1408/71 vid arbete i Frankrike.
Faktablad
Sammanställning av alla faktablad

 • Fördjupad information för dig som är arbetsgivare [915 kB]

Enstaka faktablad för dig som är arbetsgivare
 • Arbetshjälpmedel [89 kB]
 • Arbetsträning och arbetsprövning [89 kB]
 • Arbetsskadeförsäkring [93 kB]
 • Avstämningsmöte - för snabbare återgång i arbete [84 kB]
 • Bedömning av arbetsförmågan - om rehabiliteringskedjan [155 
  kB]
 • Försäkring mot sjuklönekostnader [85 kB]
 • Sjukanmälan av anställda [89 kB]
 • Tidiga arbetsgivarinsatser under sjukperioden [122 kB]
 • Sjuk vid bosättning utomlands [91 kB]
 • Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands [94 kB]
 • Föräldraledighetslagen [90 kB]
 • Havandeskapspenning [99 kB]
 • Föräldrapenning [98 kB]
 • Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller 
  adoption [90 kB]
 • Tillfällig föräldrapenning - vård av barn [93 kB]
 • Utsändning till annat EU/EES-land eller Schweiz - Information 
  för dig som är arbetsgivare eller arbetstagare [pdf 94 kB]
Nyheter
Här visas 1 - 2 av 2
Aktuellt vid årsskiftet 2009/2010 
28 dec 2009
Nya regler när sjukpenningen eller den tidsbegränsade 
sjukersättningen tar slut 
18 dec 2009
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ISF Inspektionen för 
socialförsäkringen.

Ny myndighet - nytt uppdrag
Inspektionen över socialförsäkringen (ISF) är en svensk statlig 
förvaltningsmyndighet som bildades den 1 juli 2009 och befinner sig i 
ett uppbyggnadsskede.

Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning 
stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet 
och skapa ökad tilltro hos medborgarna. Myndigheten sorterar under 
Socialdepartementet. ISF är en enrådighetsmyndighet med en 
generaldirektör och ett insynsråd. ISF:s generaldirektör är Per 
Molander.

När verksamheten är uppbyggd kommer myndigheten att ha mellan 40 
och 50 anställda. Myndigheten kommer successivt att rekrytera 
medarbetare under uppbyggnadsfasen. Myndigheten ligger i 
Stockholm.

Genom bildandet av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) den 1 
juli 2009 skapades en självständig tillsynsfunktion inom 
socialförsäkringsområdet.
 
ISF:S SYFTE
ISF har en central roll inom socialförsäkringsområdet. ISF ska bidra 
till att rätt ersättning betalas ut till rätt person i rätt tid. För tilltron till 
socialförsäkringen är det nödvändigt att säkerställa effektiva 
handläggningsprocesser och att förhindra felaktiga utbetalningar och 
obehörigt nyttjande av försäkringen.

ISF:S STYRDOKUMENT
Instruktion
Regleringsbrev för 2009

Hemsidan http://www.inspsf.se/ 
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2010-01-15 från de rödgröna:

Hög tid för en ny sjukförsäkring – en
överenskommelse mellan S, V och MP.
1. Inledning
    Det rödgröna samarbetet tar sin utgångspunkt i en positiv 
människosyn. Alla människor vill och kan vara med och bidra i 
samhället. Alla vill ha möjlighet att försörja sig själva. Det är grunden 
när vi nu påbörjar arbetet med att skapa en förutsägbar och modern 
sjukförsäkring. Låt oss från början vara tydliga; vi vill inte gå tillbaka 
till den situation vi hade under förra mandatperioden då alltför många 
sjuka och personer med funktionsnedsättning lämnades utan aktiva 
insatser och stöd för att komma tillbaka i arbete. Alla människor ska ha 
rätt till vård och rehabilitering för att kunna leva ett bättre liv. Alla ska 
ha möjlighet att arbeta efter egen förmåga – varje arbetad timme 
behövs. Många kan återvända till arbetslivet om de får rätt stöd och 
om arbetsvillkoren utformas utifrån människors olika förutsättningar. 
Alla ska ha rätt till rehabilitering och habilitering även om man inte 
direkt eller någonsin kan återvända till den reguljära arbetsmarknaden.
Även för denna grupp krävs stärkta insatser och rehabilitering. Alla har 
samma människovärde.
    Arbetets betydelse är för oss central, inte bara som grund för den 
egna försörjningen, utan också för att det bidrar till delaktighet i 
samhället och ett bra liv. Därför ingår också rätten till aktiva insatser 
och i förlängningen också rätten till ett arbete. Det är det vi menar med
en fungerande arbetslinje.
    I dagsläget trängs dock många människor ut från arbetsmarknaden 
eller ges aldrig någon chans. Detta gäller inte minst många av dem 
som drabbats av ohälsa. Bra arbetsvillkor och ett arbetsliv som tar vara 
på individers kreativitet och delaktighet är viktiga förutsättningar för 

att människor ska kunna och vilja bidra efter förmåga. Lika viktigt är 
att hitta nya lösningar till arbete för personer som inte kan arbeta 
heltid, eller bara klarar av en viss typ av arbete. Det måste bli lättare 
att bidra efter förmåga, oberoende av hur många timmar eller vilket 
jobb det handlar om.
    Den moderatledda regeringen har nu skapat ett högst otryggt system 
för att få människor att lämna sjukförsäkringen, minska statens utgifter 
och möjliggöra skattesänkningar. Skillnaden i människosyn är tydlig. 
Moderaterna utgår ifrån att människor måsta jagas för att vilja arbeta. 
Fokus ligger nu på att räkna antalet ersättningsdagar – inte på att ge 
aktiv medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering.
    Det är ett cyniskt system som har ett högt pris. Det skapar stor oro 
hos sjuka kvinnor och män och deras familjer, men även hos alla andra 
som idag befinner sig i arbete finns en berättigad oro för vad som 
händer om man blir sjuk eller skadad. Många människor ser hur nya 
rigida regler drabbar och riskerar att drabba människor. Försäkrings-
kassans personal är hårt pressad och fråntagen möjligheten till indivi-
duella bedömningar av vad som är bäst för enskilda.
    Ett samhälle kan mätas utifrån hur det tar hand om sina sjuka och 
utsatta. Sverige sköter sig dåligt i dagsläget. Det är dags för en ny 
sjukförsäkring och en ny regering.
    Den senaste tidens kritik mot de förändringar som den moderatledda 
regeringen i all hast har genomfört visar med önskvärd tydlighet att 
förändringar måste föregås av ordentlig utredning och analys. Det är 
dessutom viktigt att lyssna på experter på området.
    I vårt arbete med att skapa en förutsägbar, modern och rättsäker 
sjukförsäkring kommer vi att säkerställa att förändringar inte genom-
förs på samma slarviga sätt som den nuvarande regeringen har gjort. 
Det är dock uppenbart att sjukförsäkringen inte kan fortsätta att se ut 
som den gör idag. I denna överenskommelse presenterar vi ett antal 
förändringar som är nödvändiga för en rödgrön regering att genomföra 



med förtur, vissa direkt efter det att en ny regering förhoppningsvis 
tillträtt i höst. Människor kommer även fortsättningsvis kunna nekas 
sjukpenning, men då som ett resultat av att deras arbetsförmåga är 
sådan att detta är rimligt.
    Därutöver finns ytterligare förändringar som bör genomföras, men 
dessa kräver mer grundliga överväganden och bred förankring. Vi 
kommer därför att tillsätta en bred utredning direkt efter valet med 
representanter från alla riksdagspartierna och arbetsmarknadens parter 
för att på sikt få till en långsiktigt hållbar och modern sjukförsäkring 
som är anpassad till människor i dagens arbetsliv.
    Vi har höga ambitioner på många områden, men är medvetna om att 
varje utgift och inkomst måste vägas noga och att takten i reform-
arbetet avgörs av det ekonomiska läget.

2. Motiv och principer för en generell sjukförsäkring
   Alla människor löper risk att drabbas av långvarig sjukdom, skada 
och funktionsnedsättning. De flesta av oss blir gamla, men ingen vet i 
förväg hur gammal. Vissa har förmånen att vara och få förbli friska 
och ha ett arbete under i princip hela sin aktiva ålder, medan andra 
råkar ut för ohälsa som leder till svårigheter med att arbeta och för-
sörja sig.
    Ingen kan dock på förhand veta huruvida hon eller han kommer att 
drabbas. Sjukdom och arbetsskada är omständigheter som dessutom 
ofta ligger utanför vår egen kontroll. Ena dagen är man frisk och stark; 
nästa dag kan man ha råkat ut för en olycka som gör att det tar flera 
månader innan man kan komma tillbaka i arbete. Risken är också stor 
att man förlorar sitt arbete och hamnar i arbetslöshet. Ohälsa och 
sjukdom är inte jämnt fördelad. Det spelar roll vilken familj man råkar 
vara född i, vilken utbildning man har, var man bor och vad man 
jobbar med. Arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är inte jämt
fördelade mellan olika yrkesgrupper och arbetsplatser. Det är männi-

skors politiskt påverkbara livsvillkor inom dessa områden, inte lev-
nadsvanor, som konstituerar de samhälleliga förutsättningarna för 
hälsa och är grunden till att hälsan är ojämlikt fördelad. Människors 
hälsa och tillgång till adekvat sjukvård är beroende av socialgrupps-
tillhörighet. Kvinnor har högre sjuktal. Våra livsvillkor avspeglas 
således i vår hälsa. Med ökad jämlikhet får vi en ökad hälsa i 
befolkningen som helhet.
    En solidariskt finansierad sjukförsäkring måste omfatta alla de sjuk-
domar och skador människor kan råka ut för. Sjukförsäkringen ska 
fungera för den som drabbas av en övergående infektion, den som 
blivit sjuk på grund av sitt arbete, den som brutit benet, den som har 
mycket komplexa problem och behöver stöd från många håll, den som
tvingas genomgå en tuff och långvarig cancerbehandling och den som 
är kronisk sjuk och vars arbetsförmåga varierar över tid.
    I Sverige har vi valt att ha ett försäkringsskydd som omfattar alla, 
ersätter inkomstbortfall och finansieras solidariskt. Alla försäkringar 
omfördelar mellan dem som inte drabbas och dem som drabbas. Det är 
själva idén med försäkring. Var och en kan då leva i tryggheten att 
vara fullt försäkrad till en bråkdel av den kostnad det skulle innebära 
att själv behöva sätta av pengar till en riskbuffert som verkligen skulle 
räcka till om det värsta inträffar. Dessutom skulle en del människor 
inte ens kunna teckna någon försäkring om vi inte delade på riskerna. 
Det gäller till exempel personer med vissa sjukdomar och funktions-
nedsättning, men också personer som jobbar i vissa arbetsmiljöer eller 
i branscher där risken för skador eller sjukdomar är hög.
    När välfärden och tryggheten omfattar alla, då vågar människor 
mer; byta jobb, starta företag, flytta eller börja studera. Det skapar ett 
positivt förändringsklimat, vilket i sin tur gynnar den ekonomiska och 
sociala utvecklingen och en hög rörlighet på arbetsmarknaden. Detta 
är viktigt i en modern globaliserad ekonomi med ett högt förändrings-
tryck.



   Genom sjukförsäkringen fördelas inkomsterna om från friska till
sjuka, från män till kvinnor, för den enskilde över livet och från 
människor som arbetar i miljöer med låga arbetsmiljörisker till 
människor där riskerna är höga.
    En förutsättning för att socialförsäkringarna ska vara hållbara är att 
arbetslinjen upprätthålls. Människor måste i tid erbjudas ett stöd som 
är individuellt anpassat och som förmår öka förutsättningarna för den 
enskilde att återgå till arbete, i en eller annan form. En väl fungerande 
arbetslinje förutsätter inte bara insatser från den enskildes sida utan 
också från samhällets. Krav på individen att vara aktiv ska alltid 
balanseras av motsvarande rätt till aktiva insatser. Broarna tillbaka till 
arbetslivet måste bli bredare och mer stabila.
    Vi i det rödgröna samarbetet menar att det inte är rimligt att så som 
regeringen gör, ensidigt ställa krav på individer utan att tydliggöra 
vilken rätt till stöd och hjälp som de som berörs ska ha. Här finns idag 
inga konkreta och tydliga initiativ från den moderatledda regeringens 
sida. Orsaken, menar vi, står att finna i ett arbetslinjebegrepp som i sin 
praktiska utformning i så hög grad begränsas till kontroll och disciplin.
    Sjukförsäkringen reduceras nu i snabb takt till en försämrad in 
komsttrygghet för en majoritet av löntagarna. Detta i kombination med 
att försäkringen inte fungerar väl är ett stort hot mot en försäkring som 
bygger på en solidarisk utjämning av risker. Ger inte den allmänna 
försäkringen alla en rimlig inkomsttrygghet kommer allt fler att känna 
sig tvingade att ta privata försäkringar, eftersom en så stor del av 
löntagarna inte får ut ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ju mer man 
betalar vid sidan av den allmänna försäkringen och ju mindre den 
täcker upp av inkomstbortfallet, desto svalare blir intresset att vara 
med och betala solidariskt. De med låga inkomster och hög risk får 
använda en orimligt stor del av sin disponibla inkomst för att få 
motsvarade trygghet, i den mån man överhuvudtaget tillåts teckna 

någon försäkring. Ersättningen i sjukförsäkringen anser vi ska vara 80 
procent under hela sjukpenningperioden. På sikt vill vi att sjukför-
säkringen ska omfatta fler än idag och att taket höjs till tio basbelopp.
    Vi som värnar om socialförsäkringarna är också de som har störst 
anledning att uppröras över felaktiga utbetalningar. Enbart själva 
misstanken om att bedrägerier förekommer bidrar till att förtroendet 
för sjukförsäkringen urholkas. Därför kommer vi att arbeta för att öka 
förtroendet och legitimiteten för sjukförsäkringen.

3. En ny modern rödgrön sjukförsäkring
    Sjukperioder ska vara så korta som möjligt och i de flesta fall 
återgår individen till arbete efter en kort tids sjukskrivning.

3.1 När man blir sjuk
    De flesta av oss blir sjuka under tillfälliga kortare perioder. Varje 
sjukperiod inleds av en karensdag. De första två veckorna betalar 
arbetsgivarna på samma sätt som i dagsläget så kallad sjuklön. I 
många fall blir sjukperioden inte längre än så, men när den blir det 
kopplas försäkringskassan in. Underlag från läkare ligger till grund för 
fortsatt sjukskrivning med berättigande till sjukpenning. I detta läge är 
det viktigt att människor får behövlig information, att handläggningen 
är snabb och att människor får sin sjukpenning utbetalad inom rimlig 
tid.
    Det har under mandatperioden funnits allvarliga problem både vad 
gäller sen handläggning av ärenden, försenad utbetalning av sjuk-
penning och svårighet att komma i kontakt med handläggare. Vi vill 
öka förutsättningarna för att detta ska ske smidigt. Försäkringskassan 
ska fungera väl, och både försäkrade och arbetsbetsgivare ska känna 
sig trygga med att den gör det.
    Alla människor ska också kunna känna sig trygga med att 
försäkringen innebär att de själva och andra ska få stöd, rehabilitering 



och aktiva åtgärder för att kunna återgå i arbete. Lika viktigt är att 
känna sig trygg med att man får ersättning från försäkringskassan vid 
längre tids sjukdom om den innebär att man inte kan arbeta. På båda 
dessa områden råder det idag stor osäkerhet, vilket skapar stor 
otrygghet för många människor.

3.2 Vid längre sjukperioder
    Möjligheten att återgå till arbete ska prövas fortlöpande, liksom 
behovet av aktiva insatser för att kunna återgå till arbete. För en 
fungerande arbetslinje krävs en balans mellan kraven på individen att 
bidra till sin egen utveckling och därigenom öka sin arbetsförmåga och 
rätten till stöd och insatser som kan underbygga arbetsförmågan och 
öppna nya möjligheter. Alla ska ha rätt till rehabilitering och habili-
tering även om man inte direkt eller någonsin kan återvända till den 
reguljära arbetsmarknaden. Även för denna grupp krävs stärkta in-
satser och rehabilitering. Samtidigt ställer den moderna arbetsmark-
naden sådana krav på produktivitet och flexibilitet som en del av oss 
inte kan klara.
    För oss är det självklart att den som är sjuk, och inte kan arbeta ska 
ha rätt till sjukpenning. Den bortre tidsgränsen i sjukpenningen – 
stupstocken – tas bort. Det betyder inte att människor lämnas kvar i 
sjukpenning hur länge som helst. En individuell prövning ska göras 
successivt i samarbete med individen och behandlande läkare.
    Regeringens tidsgränser ska ersättas med tydliggöranden om när 
individen ska ha rätt att få aktiva insatser. Sjukförsäkringen ska täcka 
många olika sjukdomstillstånd. Människor reagerar dessutom olika på 
samma diagnos och arbetsförmågan varierar på grund av typ av arbete. 
Detta måste sjukförsäkringen ta hänsyn till samtidigt som besluten ska 
vara likvärdiga och rättssäkra. Det är därför viktigt att utveckla 
redskap för personalen att använda vid bedömning av arbetsförmåga. 
Det viktiga är att varje person får en bedömning av sin situation och 

vad som krävs för att personen ska kunna återgå tillarbete. För den 
som har brutit benet och inte kan arbeta behövs vanligtvis inga andra 
insatser än medicinska och läkning. Den frisör som drabbas av allergi 
kopplad till arbetet måste vara beredd att byta arbete om det i ett tidigt 
skede står klart att han eller hon inte kommer att kunna arbeta kvar i 
sitt yrke. För en person som har fått en svår och bestående funktions-
nedsättning och inte längre kan försörja sig på den ordinarie arbets-
marknaden krävs mer samordnade och omfattande insatser.
    För att säkerställa detta vill vi införa hållpunkter i tid. Det kallar vi 
MORA-stegen (Människor och rehabilitering till arbete). De tids-
gränser regeringen har satt som en bortre gräns utifrån olika regler vill 
vi i stället omvandla och utöka för att utgöra hållpunkter för rätt till 
stöd.

3.3 Individuell bedömning senast inom 6 veckor
    Efter de inledande två veckor som arbetsgivaren står för sjuklön ska 
individer som sjukskrivits ha rätt till en individuell bedömning från 
försäkringskassan senast inom 4 veckor. För den enskilde betyder det 
att han eller hon får en individuell bedömning senast inom 6 veckor 
från första sjukskrivningsdagen. Ju tidigare insatser planeras desto 
bättre. I många fall kommer det endast att handla om okomplicerade 
sjukdomstillstånd där mer tid behövs för läkning/återhämtning. I andra 
fall kommer det att finnas behov av särskilt stöd eller rehabiliterings-
åtgärder, vilka är viktiga att uppmärksamma tidigt.

3.4 Rätt till en individuell plan senast inom 3 månader
    Försäkringskassan ska inom tre månader i samarbete med den en-
skilde, arbetsgivare, läkarkontakt och då det är aktuellt även annan 
kontakt, utforma en individuell plan. Planen ska innehålla en beskriv-
ning av de insatser som behövs för att den enskilde ska kunna återgå i 
arbete, beslut om resurser, vem som ansvarar för att insatserna utförs, 



samt inom vilken tidsram dessa ska vara påbörjade. Det ska finnas en 
lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att vara med i utformningen av 
den individuella planen. Planen ska löpande följas upp och stämmas av 
vid de tidpunkter som finns angivna i planen.
    En del personer kommer att behöva andra insatser för att återkomma 
i arbete än de som är möjliga att tillgodose på den sjukskrivnes 
arbetsplats. Stöd till sådana insatser kommer att ges via ”En dörr in”/
MOA-kontor.

3.5 Fördjupad bedömning senast inom 6 månader
    I dag görs efter 180 dagar en bedömning av den enskildes arbets-
förmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden. I många fall innebär 
detta att individen prövas mot en fiktiv arbetsmarknad. Vi avvisar en 
sådan prövning som medför att människors arbetsförmåga ställs i 
relation till en icke befintlig arbetsmarknad. Detta medför konse-
kvenser som inte är rimliga utifrån krav på omställning och chanserna 
att faktiskt kunna återgå till ett arbete. Ingen hänsyn tas till indivi-
duella förutsättningar och möjligheterna till anpassning. Vi anser dock 
att det är rimligt att efter 180 dagar kunna pröva arbetsförmågan 
bredare än hos den befintliga arbetsgivaren. För detta krävs en ny 
definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.
    Syftet med den prövning som ska göras måste vara att den arbets-
förmåga som finns ska tas tillvara genom att individen tar ansvar för 
det som han eller hon rimligen kan påverka. Krav på omställning 
måste ta hänsyn till de individuella förutsättningarna och balanseras 
mot stöd och hjälp som kan möjliggöra en omställning när så krävs. 
Vår avsikt är att detta ska medföra en fungerande arbetslinje, med 
individuella hänsyn och en rimlig balans mellan kraven på individen 
och rätten till stöd och insatser från samhällets sida.
    Senast vid denna avstämningspunkt vill vi att möjligheterna till att 
återgå i arbete utreds fördjupat. Olika alternativ ska finnas. Den som 

inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska 
erbjudas andra möjligheter.

1) Där så är nödvändigt ska individen kunna få sjukpenning även 
under längre tid. Det finns sjukdomstillstånd, t.ex. vissa psykiska sjuk-
domstillstånd men även andra, där människor under perioder kan 
behöva få fortsatt sjukskrivning när återkommande prövning kan 
påverka sjukdomstillståndet negativt. Tidigare har tidsbegränsad sjuk-
ersättning funnits för bland annat dessa grupper.

2) Den som behöver ska kunna få individuella rehabiliteringsinsatser 
(medicinska och/eller arbetslivsinriktade) för att kunna återgå i arbete. 
Under den tid som detta pågår ska individen få rehabiliteringspenning1 
i stället för sjukpenning. Dessa insatser ska kunna pågå i förslagsvis ett 
år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning.

3) Den som inte bedöms kunna arbeta heltid bör under vissa förut-
sättningar kunna erbjudas en partiell långvarig ersättning som inte ska 
omprövas men som kan brytas av den enskilde. Ersättningen som ska 
ligga på sjukersättningsnivå ska inte kunna utgå på heltid. En person 
som har ett sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning som inne-
bär en begränsad arbetsförmåga ska kunna få partiell långvarig 
ersättning på den övriga andelen av arbetstiden. Detta är en fråga som 
behöver utredas. En särskild form av ersättning ska också kunna finnas 
för den som har sjukdom eller funktionsnedsättning som återkommer i 
skov.

4) Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer 
tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmark-
naden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad 
arbetsmarknad. Dessa möjligheter avser vi att utreda i särskild 



ordning. 1 Rehabiliteringsersättning finns redan i dag som form och 
består av rehabiliteringspenning som den anställda får när hon eller 
han deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och ett särskilt bidrag som
ska täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen.

5) Vi vill se över möjligheterna till förtida pension. En sådan ska bara 
kunna erbjudas till den som är över 58 år och först när inga åtgärder 
återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den 
öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en 
anpassad arbetssituation.

3.6 Rehabiliteringsfond
   För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabilite-
rande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond. 
Det rehabiliteringsansvar som idag finns hos hälso- och sjukvården ska 
givetvis vara kvar där även fortsättningsvis. Den som behöver 
rehabilitering för att komma tillbaka till arbete måste få tillgång till rätt
rehabilitering vid rätt tidpunkt. Hur fonden exakt ska utformas ska 
utredas.

4. Organisatoriska förändringar för en ny sjukförsäkring

4.1 Ansvaret för arbetsmarknadens parter
    Arbetsmarknadens parter har en central roll att spela när det gäller 
rehabilitering tillbaka till arbete. Vi vill pröva möjligheterna till en 
överenskommelse mellan parterna och staten där rehabilitering och 
aktiva insatser för långtidssjukskrivna som är anställda sker i arbets-
livet. Det förutsätter en fungerande riskspridning mellan arbetsgivare 
och mellan branscher och ekonomiska drivkrafter för parterna att ta på 
sig ett ökat engagemang som garanterar sjukskrivna som är anställda 
rehabilitering, anpassat arbete eller möjligheten att byta arbetsgivare 

eller bransch. I detta måste de små arbetsplatsernas begränsade möjlig-
heter till anpassade arbetsuppgifter och rehabiliterande insatser upp-
märksammas. En fråga som också bör tas upp är ansvaret för det 
förebyggande arbetet och tillgång till företagshälsovård. Samtal om 
avtalsförsäkringarnas och arbetsmiljöavtalens roll bör föras.

4.2 Inför rättigheter och större flexibilitet i systemet
    Människor känner sig ofta maktlösa i förhållande till myndigheter, 
påtagligt i förhållande till försäkringskassan. Många av de regler som 
gäller idag uppfattas som riktade mot individen. Individen har lite att 
sätta emot om myndigheten i sin tur inte gör det den ska. Det kan till 
exempel gälla brist på rehabilitering och planer som inte genomförs. 
Det finns visserligen möjlighet att överklaga vissa beslut, men många 
människor vet inte hur man gör eller tror att det är lönlöst. Man känner 
sig i underläge och har dålig uppfattning om lagstiftning och vilka 
rättigheter man har.
    Vi anser att tydligare rättigheter för människor bör inbegripas i sjuk-
försäkringens regelverk. Samtidigt vill vi också se över krav och 
incitament riktade mot försäkringskassan och ansvariga myndigheter 
för att den enskilda ska få de insatser de har ansetts ha rätt till. Hur 
detta ska utformas vill vi utreda. Vi vill också till exempel tydliggöra 
människors rätt att ha med sig stödperson eller företrädas av ombud i 
kontakten med försäkringskassan.
    Flexibiliteten i systemet behöver också öka. Ett exempel är att det i 
dagsläget enbart är möjligt att bli sjukskriven i tre statiska nivåer, 
något som vi vill förändra. Människors behov kan se annorlunda ut, 
och det måste vara möjligt att till exempel trappa ner en sjukskrivning 
i mindre steg. Ett annat exempel på behov av ökad flexibilitet är att det 
i dagens system saknas möjlighet att bedriva deltidsstudier och få 
sjukpenning på deltid. Vi vill ändra detta. Studiesociala kommittén 



(SOU 2009:28) har föreslagit att det ska vara möjligt i fråga om 
halvtid. Det är ett förslag vi vill införa och också utreda vidare hur
även andra procentsatser ska kunna vara möjliga.

4.3 MOA-kontor i hela landet
   För att se till att människor på väg tillbaka till arbetslivet inte fastnar 
mellan olika myndigheters ansvarsområden vill vi samla Arbetsför-
medlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas insatser 
för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå. Vi 
kallar det MOA-kontor, där MOA står för ”  människor och arbete”. 
Idén utgår från det vi tidigare kallat ”En dörr in”. Resurserna ska 
kunna användas gemensamt för individers bästa genom att erbjuda 
aktiva, individanpassade insatser som leder till arbete. Att använda 
skattepengar väl handlar om att överbrygga administrativa skapade 
hinder och facktänkande och utgå från en helhetssyn på individer och 
deras behov av insatser. Självklart ska t ex en person som har 
ersättning från sjukförsäkringen kunna få hjälp med arbetsmark-
nadsåtgärder och insatser från arbetsförmedlare om detta är viktigt för 
att kunna återgå till arbete. För att kunna möta enskilda individer på ett 
bra sätt är det viktigt att personalen har rätt kompetens för att hjälpa 
människor att komma tillbaka i arbete. Det ska inte krävas att personen 
först måste omdefinieras som arbetslös. Hjälp och stöd måste kunna 
tillhandahållas inom ett brett område.
    MOA-kontor ska finnas i hela landet, men kunna anpassas efter 
lokala förutsättningar och den regionala arbetsmarknaden. Tidigare 
samverkansmodeller har ofta fungerat bra – på platser där det har 
funnits eldsjälar. Vi menar att det är nödvändigt att nu lagstifta om 
samverkan på lokal nivå – nära medborgaren – så att alla oavsett var 
man bor har möjlighet att få sammanhållet, individuellt stöd. Det krävs 
en ökad samordning och också en organisatorisk sådan. Vi vill snarast 
inleda ett arbete med att bygga upp en sådan verksamhet på basis av en 

försöksverksamhet. Syftet ska vara att hitta en fast och ändamålsenlig 
struktur som är väl anpassad till de krav våra förändringsförslag ställer.
Detta betyder att MOA-kontoren bland annat ska kunna se till att 
människor får sina behov av rehabiliterande insatser, såväl sociala som 
arbetslivsinriktade, tillgodosedda. Det gäller såväl personer som 
saknar arbetsgivare som sjukskrivna som inte kunnat återgå till sin 
arbetsplats.

4.4 Utvidgad arbetsmarknad
    För att kunna ta tillvara arbetsförmågan hos personer som varit 
långtidssjukskrivna och/eller personer med funktionsnedsättning som 
inte bedöms kunna få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden vill vi 
utveckla en utvidgad arbetsmarknad. Staten bör bjuda in berörda parter 
på arbetsmarknaden till en diskussion om förutsättningarna för att 
personer som befinner sig längst borta från den ordinarie arbetsmark-
naden ska kunna få en anställning med lön enligt nytt kollektivavtal. 
Som en jämförelse kan tjäna nuvarande avtal som reglerar villkoren 
för Samhalls anställda.
    Nuvarande system med lönebidragsanställning kan ses över och 
utvecklas. Även andra modeller kan ses över och prövas. En sådan 
skulle kunna bygga på det tidigare systemet med Plusjobb, dvs. 
arbeten som annars inte utförs inom offentlig sektor men också ideell 
verksamhet. Sociala företag och kooperativ bör kunna spela en 
väsentligt större roll än idag. En grupp som skulle behöva komma 
ifråga för nya insatser är yngre med funktionsnedsättningar, vilka idag 
oftast hänvisas till ett liv utan arbete och lön.
    Vi avser att återkomma med förslag om en utvidgad arbetsmarknad 
under våren.

5. Förebygg ohälsa – skapa ett mänskligare arbetsliv
    Trycket har ökat på många jobb och arbetsplatser. Prestationskravet



är höga, livspusslet svårt att få ihop och spänningshuvudvärk är vardag 
för många. Den nya tekniken gör att vi är nåbara dygnet runt och allt 
fler förlänger arbetsdagen hemma vid datorn när barnen har somnat. 
Hård konkurrens och slimmade organisationer ökar stress och belast-
ning på de anställda som är kvar. Med återkommande omorganisatio-
ner och förändringar följer nya kamrater, men också stress och slit-
ningar.
    Vi vill utveckla arbetslivet så att det ger utrymme för ett gott liv. 
Och större möjlighet att förena arbete med personlig utveckling, aktiv 
fritid och tid för barnen. Om arbetslivet sliter ut människor fysiskt och 
psykiskt så är det arbetslivet, inte människorna som jobbar där, som 
behöver förändras. Förebyggande friskvård hos framsynta arbetsgivare 
bör omfatta både fysisk och psykisk hälsa.
    Arbetsmiljöarbetet måste stärkas på alla nivåer – både förebyggande 
insatser och det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och 
prioriteras. Skyddsombuden är nyckelpersoner för drivandet av ett 
förebyggande arbetsmiljöarbete. Såväl utbildning om arbetsmiljö som 
seriös forskning behövs för att åstadkomma genomgripande förbät-
tringar i arbetslivet. Arbetslivsforskningen behöver stärkas. Vi vill 
investera i forskning om en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö och 
dess betydelse för hälsan.

6. Strategi för förändringsarbetet
    Våra tre partier har i denna principöverenskommelse presenterat en 
ny sjukförsäkring som vi vill införa om vi vinner valet och kan bilda 
regering i höst. Vi känner stor osäkerhet inför många av de prognoser 
och antaganden som gjorts av nuvarande regeringen, senast i budge-
tpropositionen 2010. Utgifterna de närmaste åren för sjukpenning och 
sjuk- och aktivitetsersättning justeras med betydande belopp från en 
budgetproposition till en annan. Faran är betydande att det i framtiden 
visar sig att de kraftiga utgiftsminskningar som nu presenteras inte är 

realistiska. Vårt arbete kommer att påbörjas direkt efter en valvinst 
genom vissa regeländringar som träder i kraft redan 2011 efter förslag 
i budgetpropositionen hösten 2010. Där aviseras också strategi och 
inriktning för förändringsarbetet på längre sikt.
    Vi vill inte göra om den nuvarande regeringens misstag med genom-
gripande förändringar som inte är ordentligt analyserade. Det är dock 
uppenbart att sjukförsäkringen inte kan fortsätta att se ut som den gör 
idag, med de konsekvenser för enskilda som följer av detta. Nedan 
presenterar vi därför ett antal förändringar som är nödvändiga för en 
rödgrön regering att genomföra direkt efter en valvinst och ett byte av 
regering i höst. Detta gäller bl.a. hur vi hanterar situationen för de 
redan utförsäkrade och de som har tidsbegränsad sjukersättning.

6.1 Regeländringar och aviserade förändringar som föreslås
från 2011
    I budgetpropositionen för 2011 kommer vi att föreslå ändring av den 
regel som får till effekt att alla med s k förlängd sjukpenning utför-
säkras med automatik efter 550 dagar, det vi har kallat stupstocken. 
Eftersom vi menar att ingen ska utförsäkras endast till följd av att ett 
visst antal dagar har förflutit, utan att någon individuell bedömning av
arbetsförmågan har genomförts, kommer vi att avskaffa denna regel fr 
o m den 1 januari 2011. Detta innebär att därefter kommer ingen 
längre att utförsäkras från sjukförsäkringen endast därför att ett visst 
antal dagar med sjukpenning förflutit. Givetvis kommer människor 
som bedöms ha arbetsförmåga att även fortsättningsvis kunna nekas 
fortsatt sjukpenning, men då som ett resultat av att deras arbets-
förmåga är sådan att detta är rimligt.
    Vidare kommer vi också att under 2011 avskaffa den stelbenta 
prövning av arbetsförmåga mot hela den reguljära arbetsmarknaden 
som enligt gällande regler ska göras efter 180 dagar.
    Vi vill att man efter 180 dagar ska kunna pröva arbetsförmågan



bredare än hos den befintliga arbetsgivaren. För detta krävs en ny 
definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.
    Vi avvisar nuvarande prövning som medför att människors 
arbetsförmåga ställs i relation till en icke befintlig arbetsmarknad. 
Detta medför konsekvenser som inte är rimliga utifrån krav på 
omställning och chanserna att faktiskt kunna återgå till ett arbete. 
Syftet med den prövning som ska göras måste vara att den 
arbetsförmåga som finns ska tastillvara genom att individen tar ansvar 
för det som han eller hon rimligen kan påverka.
    Kraven på omställning måste ta hänsyn till de individuella 
förutsättningarna och balanseras mot stöd och hjälp som kan möjlig-
göra en omställning. Vår avsikt är att det ska medföra en fungerande 
arbetslinje, med individuella hänsyn och en rimlig balans mellan 
kraven på individen och rätten till stöd och insatser från samhällets 
sida.
    Vi kommer även att behöva göra förändringar i regelverken till följd 
av att ett stort antal människor redan utförsäkrats från sjukförsäkringen 
under 2010, dels som en följd av att deras förlängda sjukpenningperiod 
upphör, dels till följd av att möjligheten till tidsbegränsad sjuk-
ersättning upphört. I slutet av 2010 bedömer försäkringskassan att 
drygt 50 000 personer kommer att ha utförsäkrats från sjukförsäk-
ringen alternativt ha måst lämna sjukförsäkringen därför att deras tids-
begränsade sjukersättning upphört.
    Ett sätt att hantera denna situation är att göra en åtskillnad mellan 
utförsäkrade personer som redan var sjukskrivna eller uppbar tids-
begränsad sjukersättning då det nya regelverket infördes den 1 juli 
2008 och övriga med sjukpenning som utförsäkrats. För personer som 
redan i juli 2008 befann sig i systemet, många redan då långtids-
sjukskrivna, är det helt enkelt inte rimligt att tillämpa samma ersätt-
ningsregler som gäller för nyinsjuknade. Det innebär en retroaktivitet 
som är orimlig och vars yttersta konsekvenser i form av stora volymer 

utförsäkrade vi nu ser. Detta särskilt som inga verkliga möjligheter till 
rehabilitering tillhandahållits för denna grupp efter det att reglerna 
ändrades, men även då rehabilitering för många av dessa personer 
uteblev även med det regelverk som fanns tidigare.
    En rödgrön regering kommer att genomföra åtgärder för de 
människor som nu utförsäkrats utifrån bilagan.

6.2 Förändringar som utreds med förtur
    Som framgått ovan kommer vi att med förtur efter ett regerings-
skifte utreda vilken arbetsprövning som ska göras senast efter 180 
dagar som sjukskriven.
    Den så kallade Arbetsförmågeutredningen har nyligen föreslagit nya 
ersättningsbegrepp, däribland begreppet försörjningsförmåga (SOU 
2009:89). Faktorer som ålder, utbildning, erfarenhet och förmåga att 
lära nytt föreslås vägas in vid bedömning hos försäkringskassan. 
Begreppet arbetsförmåga som hittills använts anses alltför statiskt. Vi
kommer snarast att se över det föreslagna begreppet i syfte att tydlig-
göra kraven på omställning liksom rätten till stödjande insatser.
    Som tidigare framgått vill vi pröva möjligheterna till en överens-
kommelse med parterna om rehabilitering av sjukskrivna anställda. Vi 
kommer snarats efter ett byte av regering att inleda diskussioner om 
förutsättningarna för detta. Eventuella regeländringar med anledning 
av detta preciseras efter dialogen med arbetsmarknadens parter som 
inleds omedelbart efter valet.

6.3 En bred utredning i syfte att erhålla en långsiktigt hållbar
sjukförsäkring
   Vi vill skapa långsiktiga spelregler tillsammans med parterna på 
arbetsmarknaden om socialförsäkringarnas framtida utformning. Vid 
ett maktskifte kommer vi således att tillsätta en bred utredning med 
representanter för alla riksdagspartier och arbetsmarknadens parter 
som kan lägga grund för en långsiktigt hållbar och solidarisk sjukför-



säkring. Därför vill vi se en bred utredning som tar fram förslag till 
stabila socialförsäkringar. Bärande principer ska vara en sjukför-
säkring som stöder arbetslinjen, ger bra inkomsttrygghet, finansieras
solidariskt och där ingen faller mellan stolarna.
Några frågor som bör ingå:

1. Vi vill se över sjukförsäkringen så att den garanterar en grund-
läggande inkomst för en majoritet av löntagarna. Ger inte den all-
männa försäkringen alla en rimlig inkomsttrygghet kommer allt fler att 
känna sig tvingade att ta privata försäkringar,eftersom en så stor del av 
löntagarna inte får ut ersättning för förlorad arbetsinkomst. På sikt vill 
vi att sjukförsäkringen ska omfatta fler än idag och att taket höjs till 10 
basbelopp. Vi anser att ersättningen i sjukförsäkringen ska vara 80 
procent under hela sjukpenningperioden.

2. Det behövs en samlad översyn av ersättningssystemen, bl.a. i syfte 
att undvika överströmning mellan sjukförsäkringen och arbetslöshets-
försäkringen, liksom överströmning till det kommunala försörjnings-
stödet. Drivkrafterna ska underlätta för individen att komma vidare till 
arbete och egen försörjning. Ingen individ ska behöva falla mellan 
stolarna eller förlora sin försörjning eller sin rätt till aktiva insatser för 
att regler och system inte är samordnade.

3. Vi vill se över möjligheten att införa tydliga incitament för försäk-
ringskassan och ansvariga myndigheter så att den enskilde får sin rätt 
till bedömning och insatser enligt individuell plan. Idag har försäk-
ringskassan ett samordningsansvar för rehabiliteringsinsatser men inga 
egentliga verktyg att påverka andra myndigheter. Vi vill även se över 
möjligheten för enskilda och till exempel fackföreningar att föra talan 
gentemot myndigheten samt överväga ett införande av ekonomiska 
styrmedel för att säkerställa att individen får insatser i rätt tid.

4. Vi vill se över kriterierna för när förtida pension ska kunna ges. En 
sådan ska bara kunna erbjudas till den som är över 58 år och först när 
inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställ-
ning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt 
med en anpassad arbetssituation.

5. I dagsläget är det möjligt att bli sjukskriven enbart i tre statiska 
nivåer; 25, 50 eller 75 %. Detta passar dåligt behoven hos sjuka och 
problemet är omvittnat både av patienter och av läkare. Vi vill ta bort 
dessa regler och istället införa en möjlighet till flexibel deltidssjuk-
skrivning. Omfattningen behöver kunna anpassas efter den enskildes 
arbetsförmåga. En person kan t ex i vissa lägen börja arbeta enbart en 
dag i veckan, för att trappa upp dagvis, och procentsatsen bör kunna 
följa därefter.

6. Det finns också behov av ett annat slags deltidssjukskrivning som 
sjukförsäkringssystemet i dagsläget inte tillåter. Det gäller personer 
vars sjukdomssituation innebär tillfälligt försämrad arbetskapacitet, 
inte tidsmässigt utan i intencitet (skov). Personen kan behöva ha en 
deltidssjukskrivning i någon omfattning, även om hon/han klarar att 
tidvis vara på arbetet full tid. Det finns sjukdomssituationer där en 
person kan klara att arbeta om det inte finns förväntningar på att hon/
han ska vara fullt presterande. Sjukförsäkringen bör inbegripa en 
sådan möjlighet till sjukskrivning på behövlig andel.

7. Det är i dagens system inte möjligt att bedriva deltidsstudier och få 
sjukpenning på deltid. Vi vill se över möjligheten att fortsätta studera 
för den som får nedsatt arbetsförmåga, inte bara på halvtid utan även 
till andra procentsatser. Det är också viktigt att också ungdomar med 
funktionshinder eller kroniska sjukdomar som inverkar på studietakten 
ges möjligheter att studera och fullfölja ett studieprogram.



8. Det är inte bara formella strukturer som behövs för att sjukförsäk-
ring ska fungera väl. Vi anser att det är viktigt även med medborgerligt
 inflytande och insyn när det gäller vad som sker i praktiken och hur 
verksamheter handhar mötet med individer. Enskilda orkar inte alltid 
överklaga eller kontakta media när hanteringen känns orimlig. Vi vill 
därför utreda så kallade medborgarråd på regional nivå. I dessa kan 
företrädare för t ex arbetsmarknadens parter, patientorganisationer och 
politiska företrädare finnasrepresenterade.

Bilaga 1.
Försäkringslösa till följd av regeringens politik

Förlängd sjukpenning
    Drygt 20 000 utförsäkras under 2010, varav cirka 15 000 utförsäk-
rats nu i början av januari till följd av en övergångsregel för personer 
som varit sjukskrivna i minst ett år den 1 juli 2008 då de nya reglerna 
infördes. 65 procent av dem är kvinnor och de två dominerande 
diagnosgrupperna är psykiska sjukdomar (35 procent) och sjukdomar i
rörelseorganen (28 procent). Den stora majoriteten är mellan 40 och 59 
år, 55 procent är yngre än 50 år.

Förslag till övergångsregler
    Personer som befann sig i sjukförsäkringen i juli 2008, som inte 
fyllt 58 år, som utförsäkrats under tiden 1 juli 2008 till och med 2010 
och som den 1 jan 2011 1) inte återvänt till arbete 2) inte återvänt till 
sjukförsäkringen efter 3 månaders karens 3) inte befinner sig i något 
arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd eller uppbär 
någon form av anställningsstöd eller lönebidrag 4) inte studerar med 
studiestöd och som befann sig i sjukförsäkringen innan regeländringen 
ska efter individuell bedömning av arbetsförmåga kunna ansöka om 
individuella rehabiliteringsinsatser syftande till återgång till arbete på 

basis av samfinansiering från försäkringskassa och arbetsförmedling. 
Dessa personer omförsäkras till tidigare sjukpenningnivå och får 
rehabiliteringspenning dåersättningen utgår under aktiv rehabili-
teringsperiod under förutsättning att individen deltar i överenskomna 
insatser. Ersättningen utgår från försäkringskassan förslagsvis i ett år 
med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning. Personer 
vilka under perioden som utförsäkrad har förlorat sin sjukpenning-
grundande inkomst (SGI) ska kunna återfå denna genom införande av 
regler för s.k. överhoppningsbar tid. Ersättningen ska kunna utgå på 
hel- eller deltid.
    Personer som befann sig i sjukförsäkringen i juli 2008 och som 
redan då var långtidssjukskrivna sedan minst ett år, som fyllt 58 år och 
som utförsäkrats under tiden 1 juli 2008 till och med 2010 bör 
erbjudas möjlighet till förtida pension med en ersättning som mot-
svarar sjukersättning. Det ska alltid vara möjligt att bryta en förtida 
pension för att arbeta, t.ex. på timbasis. Förtida pension ska kunna fås 
på hel- eller deltid. Personer som inte befann sig i sjukförsäkringen 
innan regelverket ändrades och som utförsäkrats under tiden 1 juli 
2008 till och med 2010 ska erbjudas ökat individuellt stöd från 
arbetsförmedlingen.

Tidsbegränsad sjukersättning
    Personer med tidsbegränsad sjukersättning har bedömts ha möjlig-
het att återfå sin arbetsförmåga på sikt. Ingen individuell bedömning 
av deras aktuella arbetsförmåga har dock gjorts i samband med 
utförsäkring 2010. Samtliga dessa individer uppbar tidsbegränsad 
sjukersättning när reglerna ändrade 1 juli 2008, eftersom möjligheten 
till tidsbegränsad sjukersättning då upphörde. Många hade då också en 
period med längre sjukskrivning bakom sig. Försäkringskassan be-
dömer att drygt 30 000 kommer att utförsäkras under 2010, knappt 20 
000 under 2011 och ca 2000 2012. Av dem som kommer att 



utförsäkras under 2010 är 70 procent kvinnor och 64 procent är yngre 
än 50 år. Ca 50 procent har en psykisk diagnos, andelen är större ju 
yngre åldersgrupp man undersöker och ca 27 procent har sjukdom i 
rörelseorganen.

Förslag till övergångsregler
    Personer som befann sig i sjukförsäkringen i juli 2008 med 
tidsbegränsad sjukersättning, som inte fyllt 58 år, som utförsäkrats 
under tiden 1 juli 2008 till och med 2010 och som den 1 jan 2011 1) 
inte återvänt till arbete 2) inte återvänt till sjukförsäkringen efter 3 
månaders karens 3) inte befinner sig i något arbetsmarknadspolitiskt 
program med aktivitetsstöd eller uppbär någon form av anställnings-
stöd eller lönebidrag 4) inte studerar med studiestöd ska efter 
individuell bedömning av arbetsförmåga kunna ansöka om individu-
ella rehabiliteringsinsatser syftande till återgång till arbete på basis av 
samfinansiering från försäkringskassa och arbetsförmedling. Dessa 
personer omförsäkras till tidigare sjukersättningsnivå och får rehabili-
teringspenning då ersättningen utgår under aktiv rehabiliteringsperiod 
under förutsättning att individen deltar i överenskomna insatser. 
Ersättningen utgår från försäkringskassan förslagsvis i ett år med 
möjlighet till förlängning efter individuell bedömning. Personer vilka 
under perioden som utförsäkrad har förlorat sin sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI) ska kunna återfå denna genom införande av regler för 
s.k. överhoppningsbar tid. Ersättningen ska kunna utgå på heleller 
deltid. 
    Personer som befann sig i sjukförsäkringen i juli 2008 med 
tidsbegränsad sjukersättning, som fyllt 58 år, som utförsäkrats under 
tiden 1 juli 2008 till och med 2010 bör erbjudas möjlighet till förtida 
pension med en ersättning som motsvarar tidigare sjukersättning. Det 
ska alltid vara möjligt att bryta en förtida pension för att arbeta, t.ex. 
på timbasis. Förtida pension ska kunna fås på hel- eller deltid.

    Personer som befinner sig i tidsbegränsad sjukersättning och som 
riskerar utförsäkringunder 2011 eller 2012 till följd av att ersättning 
upphör ska erbjudas möjlighet att ansöka om individuella rehabili-
teringsinsatser syftande till återgång till arbete på basis av samfinansi-
ering från försäkringskassa och arbetsförmedling. Detta betyder att de 
i så fall avbryter sin tidsbegränsade sjukersättning och ersätter denna 
med rehabiliteringsersättning på samma nivå. Rehabiliteringspenning 
utgår under aktiv rehabiliteringsperiod under förutsättning att indivi-
den deltar i överenskomna insatser. Ersättningen utgår från försäk-
ringskassan förslagsvis i ett år med möjlighet till förlängning efter 
individuell bedömning.

         ***
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DN 100119:

TCO: ”Större hänsyn måste tas till 
individen”
“ Oppositionens löften om att förändra sjukförsäkringen ses som 
positiva av TCO. - Men nu krävs det att man sätter sig ned och 
diskuterar en blocköverskridande lösning på hur sjukförsäk-
ringen ska se ut, säger TCO-ordföranden Sture Nordh.”

    “  Det är i en artikel på DN Debatt på tisdagen som Mona Sahlin (S), 
Peter Eriksson (MP), Maria Wetterstrand (MP) och Lars Ohly (V) drar 
upp riktlinjerna för hur de tre partierna vill förändra sjukförsäkringen 
om de vinner valet i höst.

I korthet innebär oppositionspartiernas löften två stora förändringar 
gentemot i dag:
1. Den bortre tidsgränsen efter 2,5 års sjukskrivning avskaffas.
2. Sjuka kommer inte att prövas mot den övriga arbetsmarknaden efter 
sex månader. Istället ska de kunna få jobb som faktiskt existerar.
    Oppositionen är också självkritisk och skriver att man inte ville ha 
samma situation som under förra mandatperioden då många sjuk-
skrivna ”lämnades utan aktiva insatser och stöd för att komma tillbaka 
i arbete”. ”Kanske vill de rehabilitera sig själva”, säger en källa inom 
TCO till DN.se.

Kritiken mot socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson 
och regeringens politik, som fram till årsskiftet har tvingat svårt sjuka 
att söka arbete, har varit hård under vintern. Husmark Pehrsson själv 
ser dock inte något positivt med de förslag som oppositionen nu 
kommer med. I ett uttalande för TT kallar hon förslaget för en 

”återgång till den gamla dåliga sjukförsäkringen”  och varnar för att 
tusentals människor kommer att förtidspensioneras om förslaget blir 
verklighet.

    TCO-ordföranden Sture Nordh vill inte ge sig in i några politiska 
diskussioner, ”det sköter politikerna så bra själva”, säger han. Däremot 
är han nöjd med att oppositionen nu lovar att den stora utförsäkring 
som nu sker efter två och ett halvt år ska prövas individuellt på ett helt 
annat sätt än i dag:
    - Den teoretiska prövning som ska göras mot hela arbetsmarknaden 
fungerar i realiteten inte utan drabbar enskilda personer väldigt hårt, 
säger han till DN.se.
    Sture Nordh säger att TCO ör öppet för att det ska finnas 
kontrollstationer i försäkringen där den sjukskrivnes tillstånd och 
möjligheter gås igenom. Det TCO har motsatt sig är att tidsgränserna 
har blivit så stenhårda, säger han.
    - Det finns inte tillräckligt mycket individuella hänsynstaganden i 
dag.
    TCO-ordföranden är nöjd med att oppositionen vill fokusera på 
rehabiliteringen.
    - Den är heller inte på plats i dag, säger han men påpekar också att 
det återstår mycket innan oppositionens förslag kan komma att 
fungera.
    - Vi behöver ha stabila regler i sjukförsäkringen och inte sådana som 
ändras med jämna mellanrum i takt med att den politiska majoriteten 
skiftar. Och jag tycker att man öppnar för detta i den här artikeln. Vi 
behöver en översyn av sjukförsäkringen för att få en försäkring som 
människor kan lita på och som gör att människor som drabbas av 
sjukdom kommer tillbaka i arbete så snart som möjligt. Den måste 
göras över blockgränserna.
Clas Svahn  clas.svahn@dn.se “ 
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658 Allmän företagsekonomi. 
Arbetsförmedling och arbetsmarknad

Statistisk årsbok för Sverige 2010.
Statistik om arbetsmarknad och näringsverksamhet.

Arbetsmarknad    
Sida Tabell nr/område  i årsboken
264  263 Löner

265  264 Arbetsmarknad

267  265 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden

269  266 Personer berörda av varsel om uppsägning 1990–2008

269  267 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än 
 10 dagars varaktighet 1992–2008

269  268 Andelar arbetslösa oktober 2008 – september 2009 bland 
 ungdomar (15–24 år) och totalt (15–74 år)

270  269 Befolkning efter arbetskraftstillhörighet, 1 000-tal

271  270 Inrikes och utrikes födda, jämförelse. Befolkningen 15–74 
 år efter arbetskraftstillhörighet och kön 2008

271  271 Relativa arbetskraftstal. Befolkningen 15–74 år efter 
 arbetskraftstillhörighet, kön, civilstånd och barn 2008

272  272 Befolkningen 15–74 år efter arbetskraftstillhörighet
 samt efter kön och utbildningsnivå 2008

272  273 Sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden, 
 överenskommen arbetstid per vecka, kön och ålder 2008

273  274 Sysselsatta efter näringsgren(SNI 2002), 1 000-tal

273  275 Frånvarande från arbetet efter orsak,kön och ålder 2008

274  276 Anställda inom offentlig sektor,1 000-tal

274  277 Anställda efter sektor, länsvis, 1:a kvartalet 2009

275  278 Arbetsmiljö för sysselsatta 2007 fördelade efter kön och 
 ålder, procent

278  279 Anmälda arbetsskador

279  280 Personalutbildning för sysselsatta med fördelning på 
 näringsgren (SNI 2007) och kurslängd, första halvåret 2008

280  281 Sjukfrånvarande i procent av totalt antal anställda, privat 
 sektor

280  282 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI 
 2002) i november 2007, länsvis, enligt indelningen den 1 
 januari 2008

281  283 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter sektor år 2007

282  284 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI 
 2002) i kombination med kön och yrkesställning i november 
 2007

283  285 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter arbetsställets 
 sektortillhörighet år 2007

284  286 Förvärvsarbetande anställda i åldern 16–64 år efter yrke 
 (SSYK 96) i kombination med kön år 2007

287  287 Totalt antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid) per vecka 
 för personer i arbete, miljoner



287  288 Arbetslösa efter ålder och kön

288  289 Arbetsmarknadspolitiska program samt arbetslösa

288  290 Personer berörda av varsel om uppsägning inom olika 
 näringsgrenar (SNI 2002)

289  291 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än 
 10 dagars varaktighet

289  292 Arbetsförmedlingen, utgifter, miljoner kronor

290  293 Arbetslöshetskassor, medlemsantal och förmåner den 31 
 december

290  294 Arbetslöshetskassor, verksamhet

291  295 Svenskt Näringsliv/Arbetsgivarförbund och 
 Branschföreningar, anslutna arbetgivarförbund och 
 branschföreningar den 1 oktober 2009

292  296 Vissa fackliga organisationer, anslutna medlemmar den 31 
 december 2008

293  297 Arbetsinställelser, lovliga och olovliga, inom olika 
 näringsgrenar (SNI 92)

293  298 Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor inkl. 
 särskild löneskatt och företagens kostnad för sjuklön, kvartal
 1 1994 = 100

294  299 Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 
 inklusive särskild löneskatt, kvartal 1 1994=100

294  300 Löneindex för arbetare inom privat sektor, kvartal 1 1994 
 =100

295  301 Löneindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1 
 1994 = 100

295  302 Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor, 
 kronor, 2008
296  303 Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat 
 sektor, kr, 2008

297  304 Statlig sektor – genomsnittlig månadslön efter 
 näringsgren, kr

297  305 Genomsnittlig månadslön efter sektor och kön

298  306 Genomsnittlig månadslön efter utbildningsnivå och kön

298  307 Lönesummor och preliminär A-skatt, miljarder kr, samt 
 antal kontrolluppgifter (KU) efter arbetsställelän

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Näringsverksamhet     
Sida Tabell nr/område  i årsboken
147  131 Näringsverksamhet

149  132 Industrins investeringar 1994–2008, miljarder kronor i 
 2000 års priser

149  133 Industrins kapacitetsutnyttjande 1:a kv 1990 – 2:a kv 2009

149  134 Övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem 
 1978– 2008 efter gästernas hemland, miljoner

150  135 Aktiebolag, ny- och avregistrerade under åren 1970–2008

150  136 Bestående aktiebolag vid årets slut1980–2008

150  137 Tingsrätter, beslutade företagskonkurser 1982–2008

151  138 Industri, tillverkning av vissa varor enligt Kombinerade 
 nomenklaturen (KN)

153  139 Industriproduktionsindex efter näringsgren (2005 = 100)

154  140 Industrins leveranser efter näringsgren (2005 = 100), 
 index för värden i fasta priser

155  141 Industrins orderingång efter näringsgren (2005 = 100), 
 index för värden i fasta priser

156  142 Produktionens saluvärde efter näringsgren, miljoner 
 kronor

157  143 Företag efter näringsgren enligt SNI2007 och juridisk 
 form 2008

158  144 Anställda efter företagets näringsgren enligt SNI 2007 och 
 juridisk form2008

159  145 Arbetsställen efter län och storleksklass i november 
 2008

160  146 Ekonomiska basfakta för företagen i näringslivet, totalt 
 och efter bransch enligtSNI 2002, år 2007, miljoner kr

161  147 Ekonomiska nyckeltal för företagen i näringslivet, totalt 
 och efter bransch enligtSNI 2002, år 2007, procent

161  148 Kommunägda företag efter verksamhetsområde m.m. den 
 31 december

162  149 Tingsrätter, beslutade konkurser

163  150 Aktiebolag

163  151 Näringslivsregistret, nyregistrerade bolag 2008, länsvis

164  152 Patent

164  153 Varumärken

165  154 Mönster

165  155 Periodiska skrifter

165  156 Belagda hotellrum efter målgrupp 2008

166  157 Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter, övernattande 
 gäster efter hemland 2008

Verksamheterna ingår många SW-områden, har här placerats i det 
gemensamma området SW658

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf 
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Arbetsförmedlingen.
http://www.arbetsformedlingen.se

Det går inte att klicka på rubrikerna här nedan och komma fram. Man 
måste klicka här: Webbkarta - Arbetsförmedlingen och få fram en lista 
som inte ser ut som här, och klicka där.
    Många sidor kan inte sparas hem, måste läsas under uppkoppling.

2010-02-26
Söka jobb
Rekrytera
Yrken/studier
Arbetsförmedlingar
Nyheter/fakta
Om oss

Hitta på arbetsformedlingen.seAnvänd denna sida för att lättare hitta 
information på webbplatsen

    • Söka jobb
    • Min sida
 • Platsbanken
 • Mitt CV
 ◦ Personuppgifter
 ◦ Anställningar
 ◦ Utbildningar
 ◦ Övriga meriter
 ◦ Datakunskaper
 ◦ Språk
 ◦ Körkort

 ◦ Presentation
 ◦ Yrke
 ◦ Arbetsort
 ◦ Villkor
 ◦ Sammanställning
 ◦ Skicka CV
 ◦ Matcha CV
 • Vikariepoolen
 ◦ Yrke
 ◦ Arbetsort
 ◦ Verifiering
 ◦ Aktivera
 ◦ Sammanställning
 • Kultur & Nöje
 • Bildbanken
 • Jobbsökaren
 ◦ Jobbsökaren
 ◦ Vad vill du jobba med?
 ◦ Var hittar du jobb?
 ◦ Hur ansöker du om jobb?
 ◦ Har du fått jobb?
 ◦ Kalender
 ◦ Länksamling
 ◦ Ordlista
 ◦ Översikt
 ◦ Min sida
 • Utomlands
 • Andra jobbsajter
 • Rekrytera

http://www.arbetsformedlingen.se
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http://www.arbetsformedlingen.se/Sitemap.aspx
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 • Min sida
 ◦ Företaget
 • Annonsera direkt
 ◦ Skapa ny
 ◦ Aktuella
 ◦ Arkiverade
 ◦ Under bearbetning
 • Sök CV
 ◦ Enkel sökning
 ◦ Detaljerad sökning
 ◦ Sök via kundnummer
 • Vikariepoolen
 ◦ Enkel sökning
 ◦ Detaljerad sökning
 ◦ Sök via kundnummer
 • Platsbanken
 ◦ Annonsera via e-post
 ◦ Aupairjobb
 ◦ Besöksfrekvens
 ◦ Företagslogotyp
 ◦ Sök annonsID
 • Kultur & Nöje
 • Bildbanken
 • Utomlands
 • Andra rekryterings-sajter
 • Yrken/Studier
 • Yrkeskompassen
 • Yrken A-Ö
 ◦ Yrkesområden

 • Intressetest
 • Att välja yrke
 ◦ Vad är viktigt för dig?
 ◦ Vad trivs du med?
 ◦ Hur går du vidare?
 ◦ Vanliga frågor
 • Vägar vidare
 ◦ Din arbetssituation
 ◦ Dina färdigheter
 ◦ Dina erfarenheter
 ◦ Dina sparade svar
 ◦ Vägar till förändring
 ◦ Så här gjorde vi
 • Utbildningar
 ◦ Sök utbildningar för vuxna
 ◦ Sök utbildningar för ungdomar
 ◦ Sök skolor
 ◦ Studiefinansiering
 ◦ Om studier
 • Studera utomlands
 • Kunskapstester
 • Andra sajter om yrken och studier
 • Arbetsför- medlingens utbildningar
 ◦ Sök yrkesvis
 ◦ Sök länsvis
 • Arbetsförmedlingar
 • Arbets- förmedlingens tjänster
 ◦ Söka arbete
 ◦ Förbättra ditt arbetssökande



 ◦ Vägledning till arbete
 ◦ Utbildning till arbete
 ◦ Starta eget företag
 ◦ Klargöra dina arbetsförut- sättningar
 ◦ Anpassa din arbetssituation
 ◦ Rekrytera nya medarbetare
 ◦ Utbildning inför rekrytering
 • Aktiviteter
 • Inskrivning till Af
 • Komplettera meriter till Af
 • Arbetslöshets- försäkring
 • Handlingsplan
 • Service och program
 • Af Kultur Media
 ◦ Utbildning
 ◦ Auditions m.m.
 ◦ Andra sajter inom kulturområdet
 ◦ Projekt
 ◦ Arrangörslistan
 ◦ Arbetstillstånd
 ◦ Pressmeddelanden
 ◦ Statistik
 ◦ Prognoser m.m.
 • Af Sjöfart
 ◦ Startsida
 ◦ Vår Service
 ◦ Kontakta oss
 ◦ Arbetsmarknad
 ◦ Utbildningskrav

 ◦ Lediga arbeten
 ◦ Andra sajter inom sjöfart
 • Webbassistent
 • Nyheter/Fakta
 • Rapporter, prognoser och publikationer
 • Internationellt
 ◦ EU:s sysselsättnings- strategi
 • Pressrum
 ◦ Pressmeddelanden
 ◦ Statistik
 ◦ Kalendarium
 ◦ Bilder/logotyp
 ◦ Presskontakt
 • Service och program
 • Statistik
 ◦ Veckostatistik
 ◦ Månadsstatistik
 ◦ Tidigare statistik
 • Länksamling
 • Om oss
 • Vårt uppdrag
 ◦ Mål och resultat
 ◦ EURES - Europeisk samverkan
 ◦ Integration
 ◦ Jämställdhet
 ◦ Deltid till heltid
 ◦ Regional samverkan
 ◦ Lokal samverkan
 ◦ Miljö



 ◦ Rehabiliterings- samverkan
 • Internationellt samarbete
 • Kompletterande aktörer
 • Organisation
 • Ledning
 • Historia
 • Upphandlingar
 • Jobba hos oss
 ◦ Lediga jobb
 • Kontakta oss

Ansvarig: Informationsavdelningen 113 99 Stockholm, Om 
webbplatsen, Kontakta oss 
© Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har följande yrken att välja mellan.
1. Välj yrkesområden:  
Alla Yrken. Administration, ekonomi, juridik. Bygg och anläggning. 
Data/IT. Försäljning, inköp, marknadsföring. Hantverksyrken. Hotell, 
restaurang, storhushåll. Hälso- och sjukvård. Industriell tillverkning. 
Installation, drift, underhåll. Kropps- och skönhetsvård. Kultur, media, 
design. Ledningsarbete. Naturbruk. Naturvetenskapligt arbete. 
Pedagogiskt arbete. Sanering och renhållning. Socialt arbete. 
Säkerhetsarbete. Tekniskt arbete. Transport.
Från socialdemokraternas hemsida 21 februari 2010:

Fackföreningarna, företagarna och 
arbetsförmedlingen.

Klicka på följande länk till en redogörelse om fackföreningarna, 
företagarna och arbetsförmedlingen:

SvenWimnell 080225+100227: LO, TCO, SACO, Svenskt 
Näringsliv och Företagarna 2010. Statistik om arbete och 
näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt Internet 100227.
(http://wimnell.com/omr658f.pdf)

Innehåll
Sid
2 LO, LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE
22 TCO. Tjänstemännens Centralorganisation.
36 SACO, Sveriges akademikers centralorganisation.
60 SN. Svenskt Näringsliv.
82 Företagarna.
89 Statistisk årsbok för Sverige 2010.
 Statistik om arbetsmarknad och näringsverksamhet.
92-95 Arbetsförmedlingen

http://wimnell.com/omr658f.pdf
http://wimnell.com/omr658f.pdf
http://wimnell.com/omr658f.pdf
http://wimnell.com/omr658f.pdf
http://wimnell.com/omr658f.pdf
http://wimnell.com/omr658f.pdf
http://wimnell.com/omr658f.pdf
http://wimnell.com/omr658f.pdf


DN 100104:

”Så här vill vi förändra regelverket för 
A-kassan.”

“Socialdemokraterna: Vi vill ha en arbetslöshetsförsäkring som 
inte diskriminerar unga och föräldrar med barn under 18 år.”

“ Regeringens experiment med arbetslöshetsförsäkringen har lett till 
att en halv miljon människor trängts ut ur A-kassan. I ett ansträngt 
ekonomiskt läge prioriterar vi att sänka den enskildes kostnad för A-
kassan. Vi ska också höja taket. I dialog med facket tänker vi efter 
valet se över det komplicerade regelverket, skriver Sven-Erik 
Österberg.

En väl fungerande, tydlig, frivillig och solidariskt finansierad arbets-
löshetsförsäkring är en viktig grundsten i den svenska arbetsmark-
nadsmodellen. En sådan arbetslöshetsförsäkring gör nödvändig struk-
turomvandling möjlig, ger ekonomisk trygghet till dem som förlorar 
jobbet, stimulerar efterfrågan i ekonomin när arbetslösheten stiger och 
motverkar att lönerna pressas nedåt. Dessutom stärks produktiviteten. 

Sedan regeringen började experimentera med arbetslöshetsförsäk-
ringen har reglerna gjorts om gång på gång: ersättningens storlek, 
finansieringen, medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och regler för ränta 
och återkrav. 

Resultatet är att en halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan. 
Var tredje löntagare står utan ett inkomstrelaterat skydd vid arbets-
löshet. Endast var fjärde ung har rätt till a-kassa och bara en av tio av 

de arbetslösa får 80 procent av sin tidigare inkomst i arbetslöshets-
ersättning. 

I ett ansträngt ekonomiskt läge prioriterar vi att sänka den enskildes 
kostnad för a-kassan. 

Vi ska också höja taket. Arbetslöshetsförsäkringen ska finansieras 
solidariskt. Men regelverket måste också ses över. I dialog med fack-
föreningsrörelsen vill vi skapa en fungerande försäkring som är enkel 
att förstå, som är pålitlig, rättssäker och som inte kan missbrukas. Det 
kräver en omfattande översyn av regelverket: 

• Den som är arbetslös ska söka jobb eller utbilda sig för att få jobb. 
Ingen ska behöva lägga merparten av sin tid åt att strida för att få ut 
den försäkring som man har rätt till. Regeringens nya regler har 
inneburit att många arbetslösa får vänta i månader på ersättning – 
samtidigt som deras arbetsgivare ålagts ytterligare uppgifter för att 
hantera regelverket. Det är inte rimligt. Vi vill se över reglerna så att 
en tidsgräns kan sättas för hur länge den enskilde ska behöva vänta. 

• Regeringen har gett a-kassorna en omöjlig arbetssituation. Många 
stora förändringar har genomförts på kort tid. A-kassorna har inte fått 
tid på sig att genomföra dem på ett tryggt sätt. Människor har hamnat i 
kläm. Vi vill ge a-kassorna rimliga villkor så att de kan uppfylla sina 
åtaganden och avsevärt korta handläggningstiderna. 

• Regeringens regelverk innebär också att arbetsgivare tvingas till en 
väsentlig och kostsam administration för att hantera den information 
som krävs för en korrekt hantering av a-kasseärenden. Vi vill minska 
krånglet för arbetsgivare. 

http://www.dn.se/tema/arbetsloshet
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• Kravet på arbetsmarknadsförankring för att få del av försäk-
ringens inkomstrelaterade ersättning avgörs genom utformningen av 
medlems- och arbetsvillkor. Det är en rimlig grundprincip. Men 
villkoren måste utformas i relation till hur arbetsmarknaden faktiskt 
ser ut. Allt fler har korta och tillfälliga jobb. En negativ återverkning 
av dagens regler är att arbetslösa förlorar ekonomiskt på att ta 
tillfälliga jobb. A-kassan ska stödja arbetslinjen. Varje arbetad timme 
behövs. Vi vill formulera regler som alltid uppmuntrar till arbete. 

• Regeringens diskriminerande särregler för ungdomar, som trots 
samma avgift får en kortare ersättningsperiod, och de särskilda 
undantagen för föräldrar till barn under 18 år är främmande inslag i ett 
inkomstbortfallsbaserat försäkringssystem. Vi vill se över reglerna så 
att arbetslöshetsförsäkringen kan bli neutral i förhållande till ålder och 
familjesituation. 

Grundtanken med arbetslöshetsförsäkringens utformning har varit att 
generösa ersättningsvillkor förbättrar matchningen på arbetsmarkna-
den. Arbetsmarknaden och ekonomin utvecklas bättre om den som är 
arbetslös får möjlighet att hitta ett jobb där dennes utbildning och 
kompetens kommer till nytta. 

Syftet har aldrig varit att den arbetslöse ska tvingas ta första bästa 
jobb, utan i första hand jobb där kunskap och kompetens tas tillvara. 
Sänkta ersättningar, ökad byråkrati och administrativt krångel stärker 
inte människors möjligheter att komma snabbare tillbaka till jobb. 
Men en politik som är inriktad på aktiva insatser, utbildning och 
praktik innebär reella möjligheter att komma i jobb. Det lägger också 
grunden för en effektivare kontroll av att försäkringen inte utnyttjas på 
fel sätt. 

Vi kommer inte att upprepa regeringens slarviga misstag. De föränd-
ringar vi vill genomföra ska föregås av en noggrann genomlysning. 
Kostnaden för slarv är godtycke och oförutsebarhet, vilket gör att 
människor kommer i kläm. Ändringar i ett komplicerat regelverk inne-
bär många konsekvenser, varav några kan vara svåra att överblicka. 
Därför måste mandatperioden inledas med en sammanhållen översyn 
av hela regelverket. Detta förarbete kommer att ta tid – men lägger 
också grunden för en genomarbetad reform. 

Därmed kan vi undvika många av de bekymmer vi sett under den 
gångna perioden. 

Vi står för en starkare arbetslinje. Den innehåller en väl fungerande 
omställningsförsäkring, som omfattar de flesta löntagare och ger trygg-
het mellan två jobb. Mot socialdemokraternas politik för fler jobb står 
moderaternas politik för ökade klyftor. Detta är vägvalet 2010.

Sven-Erik Österberg (S), arbetsmarknadspolitisk talesperson”
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Nya förslag för starkare arbetslinje för 
nyanlända.
    Inför ansvarsbonus och skärp kravet på kommunerna att ta 
emot asylsökande i en ny "Lex Vellinge". Inför ett obligatoriskt 
ankomstboende för nyanlända asylsökande, för att skapa bättre 
förutsättningar för fler att komma in snabbt och rätt på arbets-
marknaden och få bättre boendeförhållanden under asylpröv-
ningstiden. Upprätta individuella etableringsplaner för att den 
som har fått uppehållstillstånd snabbt ska få jobb. Och gör en 
rejäl satsning på att förbättra mottagandet av nyanlända barn i 
skolan. Det är några av de 49 förslag som finns med i den nya 
rapporten från Socialdemokraternas arbetsgrupp för etablering 
av nyanlända på arbetsmarknaden. 

    - När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer; 
nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Men det tar alldeles för 
lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig 
i arbete. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. Vi 
behöver därför en ny politik som sätter nyanlända jobbetablering på 
arbetsmarknaden i centrum och som samlar resurser – så tidigt som 
möjligt – för snabbare jobbetablering, säger ordföranden i integrations-
arbetsgruppen Luciano Astudillo (S).
    - Vi har nu förnyat och förtydligat vår politik på detta viktiga 
område. Det spelar stor roll för etablering i jobb eller utbildning var 
och hur man bor under sin tid som asylsökande, hur länge man måste 
vänta på besked och hur barnen har det i den svenska skolan . Vi vill 
därför pröva att via starkare lagstiftning, ekonomiska drivkrafter och 
inte minst genom att staten tar större ansvar för boendet genom vårt 

förslag om ankomstboenden få flera kommuner att ta ansvaret för vår 
gemensamma flyktingmottagning, säger Luciano Astudillo.

- En tidig analys av den nyanländes tidigare utbildning och kunskaper, 
tydligt ansvar för Arbetsförmedlingen att upprätta individuella etable-
ringsplaner,   ett rejält språklyft och ett bättre mottagande i skolan är 
alla viktiga delar av vår förnyade integrationspolitik, säger Luciano 
Astudillo.

Exempel på nya S-förslag för snabbare jobbetablering:

* Ankomstboende. För att effektivisera asylutredningarna och tidigare 
kunna kartlägga individens bakgrund, behov och förkunskaper bör 
Asylmottagningsutredningens förslag om ankomstboende de fyra 
första veckorna och därefter ordnat boende i kommuner med bra 
förutsättningar ersätta dagens system med ABO (anläggningsboenden) 
och EBO (eget boende). 

* Lex Vellinge. Ändra i socialtjänstlagen och bostadsförsörjningslagen 
så att alla kommuner åläggs att förbereda för såväl asylsökande som 
nyanlända flyktingar. 

* Ansvarsbonus. Pröva ett kommunalekonomiskt utjämningssystem 
med ekonomiska drivkrafter för fler rika kommuner att ta emot fler 
asylsökande och flyktingar, samtidigt som kommuner som tar emot 
många får ekonomisk kompensation för detta 

* Etableringsplaner. Arbetsförmedlingen ska få huvudansvar för att 
utforma individuella handlingsplaner för etablering på arbetsmark-
naden för den som får uppehållstillstånd. Genom lokal och regional 
samverkan kring stöd och insatser för den enskilde ska vägen till 



arbete och egen försörjning effektiviseras. Även insatser som syftar till 
eget företagande ska kunna utgöra en del av etableringsplanen. 

* Vidgad målgrupp. Alla vuxna nyanlända som saknar arbete ska ha 
rätt till en etableringsplan. I de flesta fall är denna kopplad till en 
enhetlig och individuell statlig ersättning som utgår under två år. 

* Individuellt språklyft. Staten ska ansvara för svenskundervisningen 
för invandrare (SFI), för att individualisera, yrkesanpassa och speciali-
sera undervisningen mer. 

* Ny ansvarsfördelning för förberedelseklasser. Varken kommunala 
skolor eller friskolor ska kunna neka till att ha förberedelseklasser för 
nyanlända elever och asylsökande barn. Tiden i förberedelseklass bör 
dessutom begränsas till i normala fall ett år. 

* Övergång till reguljär undervisning. Kommunernas ansvar för att 
möjliggöra en övergång från förberedelseklasser till reguljär under-
visning behöver förtydligas, bland annat genom krav på studiehand-
ledning på modersmål för äldre elever och att undervisningen 
individualiseras mer utifrån förkunskaper och behov.

För mer information 
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209 

Läs hela rapporten från arbetsgruppen här 
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659 Marknadsförings- och 
reklamverksamheter od.

SPIN 2007 varor och tjänster:

73 Reklam och marknadsundersökningstjänster

73.1 Reklamtjänster
73.11 Tjänster som tillhandahålls av reklambyråer o.d.
73.111 Tjänster som tillhandahålls av reklambyråer
73.111.01 Full service-reklamtjänster
73.111.02 Reklamdesigns- och konceptutvecklingstjänster
73.112 Direktreklamtjänster
73.112.00 Tjänster avseende direkt marknadsföring och 
direktutskick
73.119 övriga reklamtjänster
73.119.00 övriga reklamtjänster
73.120 Mediebyråtjänster och annonsförsäljning
73.120.01 Försäljning av reklamutrymme i tryckta medier mot 
ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.120.02 Försäljning av reklamtid i TV/radio mot ersättning/lön 
eller inom ramen för ett kontrakt
73.120.03 Försäljning av reklamutrymme eller reklamtid på 
Internet mot ersättning/ lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.120.04 Försäljning av reklam i samband med evenemang
73.120.05 Annan försäljning av reklamutrymme eller reklamtid 
mot ersättning/ lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.120.06 återförsäljning av reklamutrymme eller reklamtid mot 
ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt

73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar
73.20 Tjänster avseende marknads- och 
opinionsundersökningar
73.200 Tjänster avseende marknads- och 
opinionsundersökningar
73.200.01 Tjänster avseende marknadsundersökningar: 
kvalitativa intervjuundersökningar
73.200.02 Tjänster avseende marknadsundersökningar: 
kvantitativa intervjuundersökningar
73.200.03 Tjänster avseende marknadsundersökningar: 
kvantitativa kontinuerliga och regelbundna 
intervjuundersökningar
73.200.04 Tjänster avseende andra marknadsundersökningar 
än intervjuundersökningar
73.200.05 Tjänster avseende andra marknadsundersökningar
73.200.06 Tjänster avseende opinionsundersökningar
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66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt 
661 Kemikalier
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen 
663 Drycker, njutningsmedel 
664 Livsmedel 
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax 
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong 
667 Färger 
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od

67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt 
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror
672 Enkla metallvaror av järn o stål
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn 
674 Trävaror  
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror  
677 Garn, tråd, textilier 
678 Plast- och gummivaror 
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror

68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt 
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik 
682 Maskiner 
683 Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet och för el 684 
Möbler o d 
685 Skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, leksaker o d 
689 Transportmedel

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Hantverksprogrammet 
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Finsnickeri, 400 poäng
Florist, 400 poäng
Frisör, 400 poäng
Textil design, 400 poäng
Övriga hantverk, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Inriktning finsnickeri
Båtbyggare, möbel och inredningssnickare, säljare
Inriktning florist
Florist
Inriktning frisör
Frisör, trainee
Inriktning textil design
Försäljare, inköpsassistent, sömmerska, tillskärare
Inriktning övriga hantverk
Glasblåsare, guld

Skolverkets förslag till examensmål för hantverksprogrammet
    Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från pro-
grammet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom 
floristyrket, frisörbranschen, snickeribranschen, textilbranschen eller 
branschen inom det valda hantverket.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 
hantverksprocessen. Det innebär att kunna genomföra vanligt före-
kommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, dvs. att identi-
fiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, 



material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera 
och utvärdera resultatet. Som förberedelse för arbete inom det hant-
verksområde som eleven har valt ska även formgivning, entrepre-
nörskap, kommunikation och service ingå i utbildningen.  
   Hantverkskunnande och estetiskt tänkande samspelar i skapande-
processen och ska därför genomsyra utbildningen. Utbildningen ska 
också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället samt 
får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för 
människor och miljö. Inom alla hantverksyrken är personlig prägel, 
teknisk skick-lighet, kvalitet och design centralt. I utbildningen ska 
eleverna därför ges möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment 
och tekniker och förstå yrkets karaktär, hantverkstraditioner och ut-
vecklingsmöjligheter. De ska få utveckla sin känsla för färg, form och 
komposition samt använda de digitala tekniker som förekommer i 
yrket.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: entreprenörskap; kurs: entreprenörskap 1, 100 poäng.
Ämne: hantverk; kurs: grundläggande hantverksteknik, 200 poäng.
Ämne: hantverkskunskap, första kursen, 100 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen, endast att de ska omfatta 500 poäng. Eftersom inriktningarna 
leder mot ett antal olika hantverksyrken och därmed behöver olika 
innehåll anser Skolverket att de programgemensamma ämnena inte bör 
omfatta mer än 400 poäng. Grundläggande kunskaper i entrepre-
nörskap och företagande, hantverksteknik och hantverkskunskap är det
som är den gemensamma kärnan för alla hantverksyrken. Branscherna 
är eniga med Skolverkets ställningstagande både vad gäller poängantal 
och innehåll i den programgemensamma delen.

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Industritekniska programmet    
    Skolverket föreslår följande inriktningar:
Driftsäkerhet och underhållsteknik, 400 poäng
Processteknik, 400 poäng
Produkt och maskinteknik, 400 poäng
Svetsteknik, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Arbete inom underhåll, drift, process
eller produktion.
Arbete inom grafisk produktion eller som tryckare.
Arbete inom tillverkningsföretag.
Maskinoperatör/tekniker inom till exempel sten-, textil-, trä-, metall- 
eller plastindustri.

Skolverkets förslag till examensmål för industritekniska 
programmet
    Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta 
inom områden som processinriktad eller maskinell materialbear-
betning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt 
svetsning och annan sammanfogning.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell 
teknik och industriteknisk produktion. Den ska utveckla elevernas 
förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industri-
tekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produk-
tion som färdig produkt. Utbildningen ska också ge eleverna 
kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det 



möjligt för dem att delta såväl i produkt- och produktionsplanering 
som i själva produktionen.
    Inom området industriell teknik ska utbildningen ge kunskaper om 
sammanhangen i produktionsleden, produktionsutrustningens funk-
tion, användning och skötsel samt hur produktionen och tekniken 
påverkar människor och miljö. Inom området industriteknisk produk-
tion ska utbildningen ge kunskaper om arbetets organisation, produk-
tionsekonomi, resursanvändning samt systematiskt arbetsmiljöarbete.         
Eleverna ska få kunskaper om betydelsen av att i sitt arbete följa regler 
och arbeta kvalitets och säkerhetsmedvetet samt noggrant.      
    Utbildningen ska också ge kunskaper om hur en idé utvecklas till 
färdig produkt samt om produktens funktion och utveckling till dess 
den förstörs eller återvinns. Industriell produktion förutsätter råvaror 
och energi. Utbildningen ska leda till att eleverna får insikter om sina 
och företagens möjligheter att genom val av material, metod och 
teknik påverka förbrukningen av både råvaror och energi. Valen ska 
göras med hänsyn till såväl hållbar utveckling ur lokala och globala 
aspekter som företagsekonomi

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: industritekniska processer; kurs: industritekniska processer 1, 
100 poäng.
Ämne: människan i industrin; kurs: människan i industrin, 100 poäng.
Ämne: produktionskunskap; kurs: produktionskunskap 1, 100 poäng.
Ämne: produktionsutrustning; kurs: produktionsutrustning 1, 100 
poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen. De programgemensamma ämnena ska ge grundläggande indu-
striell kunskap och vara grund för studierna oavsett inriktning och 
profil. Samtliga ämnen är öppet skrivna och kan anpassas till alla de 

branscher som ryms inom programmet. Skolverkets förslag har stöd 
hos branscherna.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 
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%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
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%20bilagor%202010-02-15.pdf
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“Här framställs ”fel” etanol på rätt sätt”
DN 20 februari 2010

Det är skillnad på etanol och etanol. Även med spannmål kan den 
vara bra – om den görs på rätt sätt. Det visar Agroetanol i 
Norrköping. 
– Det här är världens bästa etanol, säger divisionschefen Monika 
Lekander.”

“NORRKÖPING. Miljönyttan med etanol av spannmål varierar stort, 
beroende på hur råvaran odlas, skördas och förädlas. Lantmännen 
säger att deras etanol ger 70–80 procent lägre utsläpp av koldioxid 
jämfört med bensin.

Hemligheten ligger i helheten. Här görs inte bara etanol. Restproduk-
ten drank används till proteinrikt djurfoder, som ersätter sojabaserat 
foder från Brasilien. En mindre mängd av dranken går till grannen 
Svensk Biogas för gasproduktion. Energin för att driva processerna är 
av förnybart ursprung och kommer från ett kraftvärmeverk i närheten. 

Efter en jätteinvestering 2008 på 1,5 miljarder kronor ökade Agro-
etanol kapaciteten från 55 till 210 miljoner liter per år. Som jämförelse 
går det åt cirka 250 miljoner liter för låginblandning i bensin och 
omkring 100 miljoner liter till E85.

I den globala debatten ligger etanol gjord av spannmål illa till. I USA, 
som är världens största producent, används majs som råvara. Pro-
cesserna eldas med fossil energi, ofta kol. Det ger mycket lågt, ibland 
negativt miljöutbyte. Kina tillåter inte längre etanol av spannmål.

I en forskarsammanställning till riksdagens trafikutskott häromåret 
slogs det fast att ökad produktion av etanol av spannmål inte är 
hållbart i längden.

– Det pratas mycket om att den andra generationen är så mycket bättre. 
Det sa man redan i början av 1980-talet. Problemet är att den inte kan 
produceras storskaligt i dag. Det dröjer många år till. Därför behöver 
vi beprövade alternativ om vi ska öka den förnybara drivmedels-
andelen i transportsektorn till tio procent, säger Alarik Sandrup 
näringspolitisk chef på Lantmännen Energi.

De skärpta krav på miljönytta för biodrivmedel som EU nu finslipar 
oroar honom inte – tvärtom. Det kommer att sortera ut de dåliga 
alternativen.

– Vi klarar de kommande gränserna med mycket god marginal. Vi ser 
det som en klar konkurrensfördel för oss, säger Monika Lekander och 
Aalrik Sandrup.

Lantmännen menar att Sverige kan uppföra ytterligare en anlägg-
ning av Norrköpings storlek för uthållig framställning. Det skulle göra 
Sverige självförsörjande på låginblandad etanol och samtidigt ge 
utrymme för export. 

– Vi har överskott på spannmål i Europa. Samtidigt importerar vi fossil 
olja och sojabaserat proteinrikt foder för djuren. Sojaodlingarna i 
Brasilien drar sig norrut mot regnskogarna. Det medför stor miljöpå-
verkan på olika sätt. Genom att ersätta detta foder med inhemskt foder 
gjort av drank når vi stora miljövinster, säger de.

Visst finns det en konflikt mellan livsmedel och drivmedel, men 



beskyllningarna om att etanolproduktionen haft stor påverkan på mat 
priserna menar de är helt fel.

– Mindre än två procent av världens åkerarealer används för biodriv-
medel. Efter de senaste åres kraftiga uppgångar har priserna nu fallit 
tillbaka lika mycket, trots att etanolproduktionen i världen fortsatt att 
öka, säger Alarik Sandrup.

Lasse Swärd
lasse.sward@dn.se”

“2,7 kilo spannmål blir 1 liter etanol
I Norrköping används spannmål som råvara. Mest vete, men också 
rågvete och korn. För att göra en liter etanol går det åt 2,7 kilo 
spannmål. Av det får man också 0,85 kilo proteinfoder.
Med full produktion går det åt cirka 550.000 ton spannmål per år. 
Det ger drygt 200 miljoner liter etanol och 175.000 ton foder. För det 
krävs ungefär 80.000 hektar åkermark. Som jämförelse har vi omkring 
150.000 hektar som ligger i träda.
Merparten av etanolen från Norrköping går till låginblandning i 
bensin i Sverige, men också till E85. En del säljs på export.– 
Etanol är numera som vilken handelsvara som helst. Vi säljer den i 
euro. Hur oljebolagen använder den beror på flera faktorer, inte minst 
priset på brasiliansk etanol, som just nu är högt beroende på dåliga 
skördar, säger divisionschef Monika Lekander.
– Vi gör 175.000 ton årligen som därmed ersätter importerat 
sojabaserat foder, säger Monika Lekander.”

“Extrasnål Saab 9-3 snart klar.”
DN 3 mars 2010

“Saab kommer med en extrasnål version av modellen 9-3 som 
klarar miljöbilsgränsen i Sverige. Det berättar Saabchefen Jan

“GENÉVE. Medan konkurrenterna lanserat en rad bränslesnåla mo-
deller som klarar miljöbilsgränsen 120 gram koldioxid per kilometer 
har Saab hållit fast vid etanol. Det ger ännu så länge fördelar i Sverige, 
men inte i resten av EU när kraven på utsläpp gradvis skärps.
    Jan Åke Jonsson berättar att Saab nu snabbt ska följa konkurrenter-
na och ta fram en extra snål dieselversion av modellen 9-3.
    – En sådan är på gång, men jag kan inte säga när den kommer, 
säger han.

    De senaste försäljningssiffrorna som visar fortsatt fall för Saab 
bekymrar honom inte. 
    – Nej, vi har ett bra orderläge trots den likvideringsfas vi gått 
igenom, säger Jan Åke Jonsson.

    När kommer produktionen i gång igen i Trollhättan?
    – Vecka 12 kör vi i gång. 

    Hur många bilar räknar ni med att sälja i år?
    – Mellan 50 000 och 55 000, varav två tredjedelar är 9-3 och resten 
nya 9-5.

    När kommer ni upp i era volymmål för nya 9-5?
    – Den lanseras sent i vår, men kombin kommer inte förrän nästa år. 
Det betyder att vi inte får fullt genomslag för alla versioner förrän 
2012. Då bör vi vara uppe i omkring 40 000 bilar.

mailto:lasse.sward@dn.se
mailto:lasse.sward@dn.se


    Nästa år börjar ni också sälja modellen 9-4X som byggs av GM i 
Mexiko. Vilken betydelse får den?
    – Den blir ett viktigt tillskott för oss och den minskar våra 
valutarisker när vi får kostnader i dollar.

    Victor Muller sa i Detroit att om Saab ska lyckas måste Saab 
vara Saab, Saab får inte vara Opel. Det är väl så många kunder 
uppfattar nya 9-5, som en Opel under skalet?
    – Nej, det där är ett slags mental grej som vi måste koppla bort. Ta 
vår 9-3, hur många ser den som en Opel Vectra? 9-5 är Saab, men 
visst, den är utvecklad med GM. Nästa 9-3, däremot, i den kan vi 
ytterligare utveckla Saabs identitet.

Lasse Swärd
lasse.sward@dn.se “
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69 Tillverkning/ byggande av byggnader och 
anläggningar

Förslag till nya gymnasieutbildningar.

Bygg- och anläggningsprogrammet.
    Skolverket föreslår följande inriktningar:
Anläggningsfordon, 900 poäng.
Husbyggnad, 700 poäng.
Mark och anläggning, 500 poäng.
Måleri, 400 poäng.
Plåtslageri, 400 poäng.

Exempel på yrkesutgångar
Anläggningsmaskinförare
Beläggningsarbetare
Bergarbetare
Betongarbetare
Byggnadsmålare
Byggnadsplåtslagare
Järnvägstekniker
Glastekniker
Golvläggare
Murare
Träarbetare
Ventilationsplåtslagare
Väg- och anläggningsarbetare
Specialyrken t.ex. ställningsbyggare och plattsättare

Skolverkets förslag till examensmål för bygg- och anläggnings-
programmet
    Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram Efter exa-
men från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till 
exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, bygg-
nadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 
byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad 
och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar sam-
hällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge 
kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. 
Utbildningen ska också ge kunskaper om branschens olika yrken och 
arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, vilket ger 
en god grund för samverkan på arbetsplatsen och med kunder.
    Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och 
utomhus. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, 
verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt förhåll-
ningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska 
därför utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga. De ska 
kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet ska 
genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att 
förebygga förslitningar och andra arbetsskador......

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: bygg och anläggning; kurser: byggrund 1, 200 poäng; bygg-
grund 2, 200 poäng.
    Förslaget följer Framtidsvägen med avseende på poängantalet. I 
Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma ämnen. 
Avnämare och branscher anser att det behövs en gemensam grund för 
programmet där eleverna får kunskaper om arbete inom bygg- och 



anläggningsbranschen som helhet och där de får kunskaper om och får 
pröva på fler yrken innan de väljer yrkesutgång.
    Det finns flera kunskapsområden som är gemensamma för yrkes-
utgångarna på programmet. I ämnet bygg och anläggning ska eleverna 
exempelvis få grundläggande förståelse av byggande från planerings-
stadiet till dess att ett byggprojekt är klart hur olika yrkesgrupper sam-
verkar på arbetsplatsen. Tidigt i utbildningen ska eleverna på pro-
grammet få kunskaper om hälsosamt, säkert och miljömässigt hållbart 
byggande. De avnämare som har deltagit i samråd om programmet och 
som har inkommit med synpunkter ställer sig bakom dessa tankar, 
förutom Maskinentreprenörerna. Maskinentreprenörerna anser att för 
yrkesutgången mot anläggningsmaskinförare är det viktigare för ele-
ven att få en längre utbildningstid inom karaktärsämnen mot yrkes-
utgången och därför bör specialiseringen börja tidigare.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

Ett par pdf-filer från utredningarna om Gemensam platta för IT
Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. 
Slutrapport 2002-06-18

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://wimnell.com/omr69.html
http://wimnell.com/omr69.html
http://wimnell.com/omr69b.pdf
http://wimnell.com/omr69b.pdf
http://wimnell.com/omr69c.pdf
http://wimnell.com/omr69c.pdf
http://wimnell.com/omr69c.pdf
http://wimnell.com/omr69c.pdf


7 Formgivning av fysiska och 
sociala miljöer.
  
Innehåll och länkar till hemsidan:
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.

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
http://wimnell.com/omr71.html
http://wimnell.com/omr72.html
http://wimnell.com/omr72.html
http://wimnell.com/omr73.html
http://wimnell.com/omr73.html
http://wimnell.com/omr74.html
http://wimnell.com/omr74.html
http://wimnell.com/omr75-77.html
http://wimnell.com/omr75-77.html
http://wimnell.com/omr78.html
http://wimnell.com/omr78.html
http://wimnell.com/omr79.html
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
http://wimnell.com/omr796-799.html


70 Allmänt om konst och kultur.

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Estetiska programmet     
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Bild och formgivning, 400 poäng
Dans, 400 poäng
Estetik och media, 400 poäng
Musik, 400 poäng
Teater, 400 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för estetiska programmet
    Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskole-
studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsveten-
skapliga områdena.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de este-
tiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i 
världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. 
Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av männi-skans sinnen. 
Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av 
kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens 
och gemensam förståelse mellan människor. Utbildningen ska ge 
eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i sam-
verkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att 
kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under 
utbildningen ska eleverna pröva såväl ett konstnärligt som ett 
vetenskapligt förhållningssätt.

    Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och 
tolka konst och kultur. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och 
öka sin förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion 
om egna och andras arbeten. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet 
att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden 
där estetiken har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia, 
språk, teknikutveckling och kommunikation.
    Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska 
hantverket. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla både sina färdig-
heter och sin analytiska förmåga. Utbildningen ska också göra 
eleverna medvetna om juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet 
och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik.
    Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till 
eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta 
ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, 
belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier 
samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas 
med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och veten-
skapliga högskolestudier.

Inriktningar
    Estetiska programmet har fem inriktningar.
    Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i 
två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla 
elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att 
uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. 
Inriktningen ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess 
tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visu-
ella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på 
någon eller några delar av bildområdet.
    Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig 



dans. Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommu-
nicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och 
kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dans-
teknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och 
tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Inriktningen ska 
ge möjlighet att fokusera på någon genre eller stil.
    Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i 
digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas 
förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och 
berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att 
uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv 
samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska 
dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium.
    Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika 
tider och kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och 
konstnärliga skapande samt  förmåga att uppleva och tolka musik ur 
olika perspektiv. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att fokusera på 
något musikområde.
    Inriktningen teater ska ge fördjupade kunskaper i teater ur olika 
perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att sceniskt gestalta 
och kommunicera samt att uppleva och tolka såväl andra elevers 
gestaltningar som professionella teaterföreställningar ur olika perspek-
tiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något eller några av 
teaterns uttrycksområden.

Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: estetisk kommunikation; kurs: estetisk produktion, 100 poäng.
Ämne: konst och kultur; kurs: konstarterna och samhället, 50 poäng.

    Förslaget avviker från Framtidsvägen. I Framtidsvägen inrymdes 
estetiska programmet i programmet för estetik och humaniora. I Fram-

tidsvägens förslag ingick bland annat filosofi 1, 50 poäng, moderna 
språk, 200 poäng och estetiskt lärande, 50 poäng, som gemensamma 
ämnen för programmet.
    Riksdagen har beslutat att dela programmet för estetik och humani-
ora i två delar: humanistiska programmet och estetiska programmet. I 
och med att programmet blir renodlat estetiskt, föreslår Skolverket att 
filosofi och moderna språk försvinner som programgemensamma äm-
nen.
    Skolverket föreslår också att ämnet estetisk kommunikation och 
kursen estetisk produktion, 100 poäng ersätter estetiskt lärande, 50 
poäng.
    Den i Framtidsvägen föreslagna kursen kulturhistoria, 50 poäng, 
ersätts i Skolverkets förslag med kursen konstarterna och samhället, 50 
poäng, som ryms inom ämnet konst och kultur. Innehållet i kursen 
konstarterna och samhället ska tillgodose det behov om bland annat 
konstarterna som inte inryms i historia 2.
    Ovanstående förändringar innebär en minskning i det totala antalet 
poäng för de programgemensamma ämnena. Å andra sidan ökar 
programfördjupningen och består i Skolverkets förslag av 500 poäng. 
Skolorna får därigenom möjlighet att erbjuda fördjupningskurser i 
varje inriktning, samt låta inriktningarna utgöra ingångar till när-
liggande fördjupningsområden. Till exempel kan en skola erbjuda 
möjligheten att gå från dansinriktningen till en cirkus- och akrobatik-
fördjupning, att från dans-, musik- eller teaterinriktningen gå till en 
musikalfördjupning eller att från bildinriktningen gå till en textil 
fördjupning. Dessutom möjliggör detta att estetiska programmet kan 
vara det breda högskoleförberedande program som både avnämare och 
programreferensskolor önskar, som både riktar sig till högskolor som 
vilar på konstnärlig grund och högskolor som vilar på vetenskaplig 
grund.



    Estetiska programmets avnämare, programreferensskolor och övriga 
referenspersoner har bland annat påpekat att
• elever för att de ska ha en generellt bred högskoleförberedelse 
behöver matematik 2,
• naturkunskap 2 behövs om det i framtiden kommer att krävas för 
särskild högskolebehörighet,
• för flexibilitet och förberedelse för högskolorna krävs en stor 
programfördjupning. Skolverket har därför ökat utrymmet för 
programfördjupning och  minskat det programgemensamma utrymmet.
• för att förbereda för fortsatta konstnärliga studier behöver inrikt-
ningarnas kurser kompletteras och fördjupas i programfördjupningen. 
Skolverket kommer att beakta detta i det fortsatta arbetet med ämnen 
och kurser inom programfördjupningen.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

SW   70 Allmänt om konst o kultur.

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://wimnell.com/omr70.html
http://wimnell.com/omr70.html


71 Övergripande formgivning/planering av 
fysiska miljöer.

72 Formgivning av byggnader och 
anläggningar, arkitektur

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Miljö och väder       
Sida Tabell nr/område  i årsboken
24  8 Väder
 
26  9 Klimat i förändring
 
28  10 Miljö – markanvändningen
 
30  11 Skyddad natur
 
32  12 Växthuseffekten
 
33  13 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860–2008, 
 avvikelse från normalvärdet för perioden 1961–1990
 
34  14 Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren, 
 medeltemperatur
 
36  15 Medeltemperaturen i juni, juli och augusti
 

38  16 Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna 
 juni, juli och augusti)

39  17 Nederbörd i mm

40  18 Medeltemperatur

41  19 Nederbörd i mm, maxvärde
41  20 Temperatur, extremvärden

42  21 Kalla och varma dagar samt dagar med nederbörd på 
 platser runt om i landet

44  22 Markanvändningen omkring år 2005 efter 2007 års 
 länsindelning, hektar

45  23 Bebyggd mark och tillhörande mark år 2005 efter 2007 års 
 länsindelning, hektar

45  24 Nationalparker, areal och år för beslut om avsättande som 
 nationalpark

46  25 Naturreservat, naturvårdsområden samt djur- och 
 växtskyddsområden, länsvis

47  26 Översikt över antal rödlistade arter (taxa) i olika kategorier 
 inom de olika organismgrupperna

48  27 Rödlistade arters förekomst i olika landskapstyper

48  28 Akut hotade ryggradsdjur

49  29 Däggdjur efter rödlistekategori och naturtyp år 2005

50  30 De 20 största kemikalierna med avseende på kvantitet och 
 omsättning i ton år 2007

50  31 De största hälsofarliga och konsumenttillgängliga pro-
 dukttyperna (m.a.p. kvantitet), fördelade över faroklass år 2007



51  32 Försäljning av bekämpningsmedel efter olika 
 användningsområden

51  33 Jordbrukets användning av kväve och fosfor från 
 mineral(handels)- ochstallgödsel

52  34 Oljeutsläpp i svenska farvatten

52  35 Sammanställning av areal av tillrinningsområde, 
 vattenföring, belastning samt genomsnittlig arealförlust av 
 närsalter på havsbassänger år 2008, baserat på mätningar i 
 flodmynningarna ocharealviktade beräkningar för ej 
 övervakade områden

52  36 Sammanställning av belastning av metaller på 
 havsbassänger år 2008, baserat på mätningar nära 
 flodmynningarna och arealviktade beräkningar för ej 
 övervakadeområden

53  37 Utsläpp och vattenmängder från större kommunala 
 reningsverk 2006, efter storleksklass

53  38 Genomsnittliga halter av näringsämnen, metaller och 
 organiska miljögifter i slam från kommunala reningsverk 2006,
 medelvärden för storleksklasser

54  39 Utsläpp till luft av koldioxid (CO2), metan (CH4) och 
 dikväveoxid (N2O)

55  40 Vattenanvändning per användarkategori och län år 2005, 
 1 000 m3

56  41 Återvinning – krav och nivåer för varugrupper där 
 producentansvar införts

57  42 Miljöräkenskaper för miljösektorn i Sverige

58  43 Miljöräkenskaper, miljöpåverkan och ekonomiska data för 
 branscher, offentliga myndigheter och hushåll 2006

59  44 Miljöskatter i Sverige, löpande priser, mnkr

59  45 Utdömda miljösanktionsavgifter, antal ärenden och belopp 
 i kronor

60  46 Miljömotiverade direkta subventioner i Sverige, löpande 
 priser, miljoner kronor

Befolkning se SW31. Geografiska uppgifter se SW55. Jordbruk o d se 
SW63. Boende se SW643. Energi se SW644. Handel se SW653. 
Transporter och kommunikationer se SW656. Näringsverksamheter se 
SW 658.

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf 
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 ◦ Planeringsfrågor
 ▪ Buller
 ▪ Vad är ljud och buller?
 ▪ Mätning av buller
 ▪ Dom om störningar av flygbuller
 ▪ Strandskydd
 ▪ Ny vägledning
 ▪ Grönstruktur
 ▪ Areella näringar
 ▪ Klimat
 ▪ Ett förändrat klimat
 ▪ Klimatanpassning i planeringen
 ▪ Boverkets klimatarbete
 ▪ Vindkraft
 ▪ Underlag för vindkraftsplanering
 ▪ Seminarier och forskning
 ▪ Stöd till planering för vindkraft
 ▪ Planera tryggt och jämställt
 ▪ Om uppdraget
 ▪ Nätverk om jämställdhet
 ▪ Kunskap
 ▪ Metodutveckling
 ▪ Stöd till åtgärder
 ▪ Beviljade projekt
 ▪ Principiellt viktiga projekt, 

2010
 ▪ Principiellt viktiga projekt, 

2009

 ▪ Principiellt viktiga projekt, 
2008

 ▪ Länsstyrelsens projekt i första 
stödomgången

 ▪ Länsstyrelsens projekt i andra 
stödomgången

 ▪ Seminarier
 ▪ Frågor och svar
 ▪ Trygghet och säkerhet
 ▪ Stadsutveckling
 ▪ Förorenade områden
 ◦ Planeringsverktyg
 ▪ Planeringsportalen
 ▪ Medverkande parter
 ▪ VindGIS vindkraftsplanering
 ▪ PilotGIS planeringsstandard
 ▪ Kort beskrivning
 ▪ Attributdata
 ▪ Aktuell standard
 ▪ Nyheter
 ▪ Möten och anteckningar
 ▪ Fråga om PilotGIS
 ▪ Boverkets förvaltningsansvar
 ▪ Nätverk
 ▪ Kontaktpersoner
 ▪ Söktjanst
 ◦ Uppsikt enligt PBL
 ◦ PBL i förändring
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 ▪ Vad är ett byggnadsverk?
 ▪ Byggherrens och ägarens ansvar
 ◦ Bygg- och konstruktionsregler
 ▪ Boverkets byggregler
 ▪ Boverkets konstruktionsregler
 ▪ Europeiska konstruktionsstandarder
 ▪ Äldre byggregler
 ▪ När reglerna ändras
 ▪ BABS från 1947 till 1968
 ▪ SBN från 1968 till 1989
 ▪ PBL
 ▪ NR från 1989 till 1994
 ▪ BBR från 1994
 ▪ BKR från 1994
 ▪ Boverkets rådslag om ändringsregler
 ◦ Bygga nytt
 ▪ Bärförmåga, stadga och beständighet
 ▪ Obligatorisk ventilationskontroll
 ▪ Tillgänglighet i byggnader och på tomter
 ▪ Tillgänglighet på allmänna platser

 ▪ Bostadsutformning
 ▪ Brandskydd
 ▪ Framtidens brandregler
 ▪ Rätt brandskydd räddar liv
 ▪ Skorstenar
 ▪ Förtydligande om bärförmåga vid 

brand
 ▪ Referensgrupp brandskydd
 ▪ Inomhusklimat
 ▪ Radon i byggnader
 ▪ Fukt i byggnader
 ▪ Tappvatten
 ▪ Legionella
 ▪ Bullerskydd
 ▪ Hissar, rulltrappor,motordrivna portar och 

skidliftar
 ▪ Säkerhet vid användning
 ▪ Taksäkerhet
 ◦ Ändra och bygga till
 ▪ Ändra utan att bygga till
 ▪ Vad gäller vid tillbyggnad?
 ▪ Varsamhetskrav och kulturvärden
 ▪ Boverkets ändringsråd, BÄR
 ◦ Drift och förvaltning
 ▪ Energideklaration
 ▪ Underhåll av byggnad
 ▪ Obligatorisk ventilationskontroll
 ▪ OVK - Vilka byggnader och när?
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 ▪ Certifieringsorgan för obligatorisk 
ventilationskontroll

 ▪ Förbättringskrav på befintliga hissar
 ▪ Hissar, rulltrappor, motordrivna portar och 

skidliftar
 ▪ Förbättringskrav på befintliga skidliftar
 ▪ Bestämmelser kring värmepannor
 ◦ Byggprodukter och marknadskontroll
 ▪ Byggprodukter
 ▪ Regler för byggprodukter
 ▪ Bestyrkanden för byggprodukter
 ▪ Byggproduktdirektivet
 ▪ Vägledningsdokument
 ▪ CE-märkning och typgodkännande
 ▪ Företag som beslutar om 

typgodkännande
 ▪ Tekniska specifikationer
 ▪ TEK
 ▪ Godkännande- och godkända organ
 ▪ Kommittéer och expertgrupper
 ▪ Referensgruppen EU-bygg
 ▪ Marknadskontroll
 ◦ Hitta kvalitetsansvariga, kontrollanter och 

intygsgivare
 ▪ Ändrade regler för KA och SAK
 ▪ Riksbehöriga kvalitetsansvariga
 ▪ Sakkunniga kontrollanter brand
 ▪ Intygsgivare för ekonomiska planer

 ▪ Riksbehöriga funktionskontrollanter
 ▪ Sakkunniga kontrollanter kulturvärden
 ▪ Energiexpert
 ▪ Ändring av uppgifter
 ◦ Så mår våra hus
 ▪ Energianvändning
 ▪ Ventilation
 ▪ Fukt och mögel
 ▪ Radon
 ▪ Buller
 ▪ Om undersökningen
 ▪ Rapporter från tidigare ELIB-

undersökningen
 ◦ PBL i förändring
 ◦ Uppsikt enligt plan- och bygglagen
 ◦ Bostads- och byggmarknaden
 ◦ Bygga-bo-dialogen
 ▪ Utbildningar under våren 2010
 • Boende
 ◦ Analys av bostadsmarknaden
 ▪ Bostadsmarknadsenkäten
 ▪ Så orienterar du dig i BME 2009
 ▪ Information på kommunnivå
 ▪ Storstockholm
 ▪ Storgöteborg
 ▪ Stormalmö
 ▪ Större högskoleorter
 ▪ Mindre högskoleorter
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 ▪ Stormalmö
 ▪ Kävlinge
 ▪ Malmö
 ▪ Större högskoleorter
 ▪ Helsingborg
 ▪ Karlstad
 ▪ Umeå
 ▪ Mindre högskoleorter
 ▪ Falun
 ▪ Gotland
 ▪ Övriga med fler än 25 000 inv
 ▪ Gislaved
 ▪ Övriga med färre än 25 000 inv
 ▪ Arboga
 ▪ Ovanåker
 ▪ Strömstad
 ▪ Torsby
 ▪ Ulricehamn
 ▪ Allmännyttan
 ▪ Definition och skälig utdelning
 ▪ Förändrad roll
 ▪ Slopandet av tillståndsplikten
 ◦ Så bor vi i Sverige
 ▪ Boendeekonomi
 ▪ Ungdomars boende
 ▪ Unga i storstadsregionerna
 ▪ Studenters boende
 ▪ Äldres boende

 ▪ Flyktingars boende
 ▪ Integration
 ▪ Etableringshinder
 ▪ Fördelningsprinciper
 ▪ Hemlöshet
 ▪ Sekundära bostadsmarknaden
 ▪ Trångboddhet
 ◦ Ekonomiska planer
 ▪ Bostadsrättsföreningar
 ▪ Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Bidrag & stöd
 ◦ Blanketter för stöd, bidrag och intygsgivare
 ◦ Elektronisk ansökan
 ▪ E-legitimation
 ▪ Kontakta e-tjänster
 ◦ Villa
 ▪ Bostadsanpassningsbidrag
 ▪ Ansökan
 ▪ Tillsyn
 ▪ Handbok
 ▪ BAB-meddelanden
 ▪ Rapporter över kommunernas 

kostnader
 ▪ Energieffektiva fönster eller 

biobränsleanordningar
 ▪ Ersätta direktverkande elvärme
 ▪ Radonbidrag
 ▪ Solvärmebidrag (äldre)

http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Stormalmo/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Stormalmo/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Stormalmo/Kavlinge/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Stormalmo/Kavlinge/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Stormalmo/Malmo/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Stormalmo/Malmo/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Storre-hogskoleorter/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Storre-hogskoleorter/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Storre-hogskoleorter/Helsingborg/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Storre-hogskoleorter/Helsingborg/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Storre-hogskoleorter/Karlstad/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Storre-hogskoleorter/Karlstad/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Storre-hogskoleorter/Umea/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Storre-hogskoleorter/Umea/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Mindre-hogskoleorter/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Mindre-hogskoleorter/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Mindre-hogskoleorter/Falun/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Mindre-hogskoleorter/Falun/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Mindre-hogskoleorter/Gotland/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Mindre-hogskoleorter/Gotland/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mer-an-25-000-inv/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mer-an-25-000-inv/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mer-an-25-000-inv/Gislaved/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mer-an-25-000-inv/Gislaved/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Arboga/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Arboga/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Ovanaker/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Ovanaker/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Stromstad/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Stromstad/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Torsby/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Torsby/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Ulricehamn/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Riktlinjer/Ovriga-med-mindre-an-25-000/Ulricehamn/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/Definition-och-skalig-utdelning/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/Definition-och-skalig-utdelning/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/allmannyttan2/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/allmannyttan2/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/Inte-langre-nagon-allmannytta-i-Lomma-och-Atvidaberg/
http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/Inte-langre-nagon-allmannytta-i-Lomma-och-Atvidaberg/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Boendeekonomi/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Boendeekonomi/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Ungdomar/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Ungdomar/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Ungdomar/Ungdomars-boende/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Ungdomar/Ungdomars-boende/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Studenters-boende/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Studenters-boende/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Aldres-boende/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Aldres-boende/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Flyktingars-boendesituation/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Flyktingars-boendesituation/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Integration/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Integration/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Etableringshinder/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Etableringshinder/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Etableringshinder/Fastighetsagares-fordelningsprinciper/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Etableringshinder/Fastighetsagares-fordelningsprinciper/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Hemloshetsstrategi/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Hemloshetsstrategi/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Hemloshetsstrategi/Hemloshet1/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Hemloshetsstrategi/Hemloshet1/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Trangboddhet/
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Trangboddhet/
http://www.boverket.se/Boende/Ekonomiska-planer/
http://www.boverket.se/Boende/Ekonomiska-planer/
http://www.boverket.se/Boende/Ekonomiska-planer/Bostadsrattsforeningar/
http://www.boverket.se/Boende/Ekonomiska-planer/Bostadsrattsforeningar/
http://www.boverket.se/Boende/Ekonomiska-planer/Kooperativa-hyresrattsforeningar/
http://www.boverket.se/Boende/Ekonomiska-planer/Kooperativa-hyresrattsforeningar/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Aktuella_blanketter/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Aktuella_blanketter/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/elektronisk-ansokan/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/elektronisk-ansokan/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/elektronisk-ansokan/E-legitimation/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/elektronisk-ansokan/E-legitimation/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/elektronisk-ansokan/Kontakta-e-tjanster/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/elektronisk-ansokan/Kontakta-e-tjanster/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Ansokan/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Ansokan/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Tillsyn/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Tillsyn/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Handbok/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Handbok/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Bab-meddelanden/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Bab-meddelanden/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Rapporter-over-kommunernas-kostnader/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Rapporter-over-kommunernas-kostnader/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Rapporter-over-kommunernas-kostnader/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Rapporter-over-kommunernas-kostnader/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/energieffektiva-fonster-eller-biobransle--anordningar/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/energieffektiva-fonster-eller-biobransle--anordningar/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/energieffektiva-fonster-eller-biobransle--anordningar/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/energieffektiva-fonster-eller-biobransle--anordningar/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/ersatta-direktverkande-elvarme/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/ersatta-direktverkande-elvarme/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Radonbidrag/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Radonbidrag/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Solvarmebidrag-aldre/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Solvarmebidrag-aldre/


 ▪ Solvärmestöd (nytt)
 ◦ Hyreshus
 ▪ Bostadsanpassningsbidrag
 ▪ Ansökan
 ▪ Tillsyn
 ▪ Handbok
 ▪ BAB-meddelanden
 ▪ Rapporter över kommunernas 

kostnader
 ▪ Ersätta direktverkande elvärme
 ▪ Investeringsbidrag för hyresbostäder
 ▪ Investeringsstimulans för mindre 

hyresbostäder och studentbostäder
 ▪ Investeringsstöd till äldrebostäder
 ▪ Räntebidrag
 ▪ Solvärmebidrag (äldre)
 ▪ Solvärmestöd (nytt)
 ◦ Bostadsrättshus
 ▪ Bostadsanpassningsbidrag
 ▪ Ansökan
 ▪ Tillsyn
 ▪ Handbok
 ▪ BAB-meddelanden
 ▪ Rapporter över kommunernas 

kostnader
 ▪ Energieffektiva fönster eller 

biobränsleanordningar
 ▪ Investeringsstöd till trygghetsbostäder

 ▪ Ersätta direktverkande elvärme
 ▪ Räntebidrag
 ▪ Solvärmebidrag (äldre)
 ▪ Solvärmestöd (nytt)
 ◦ Lokal
 ▪ Allmänna samlingslokaler - 

investeringsbidrag
 ▪ Allmänna samlingslokaler - 

utvecklingsbidrag
 ▪ Icke-statliga kulturlokaler
 ▪ Ersätta direktverkande elvärme
 ▪ Solvärmebidrag (äldre)
 ▪ Solvärmestöd (nytt)
 ▪ Solvärme i kommersiella lokaler (äldre)
 ◦ Stöd till planering för vindkraft
 ◦ Trygghet i stads- och tätortsmiljöer
 ◦ Informationsdagar om BAB
 ◦ Statistik – bidrag i siffror
 ▪ Investeringsbidrag för hyresbostäder
 ▪ Investeringsstimulans för byggande av 

hyresbostäder
 ▪ Investeringsstöd till äldrebostäder
 ▪ Radonbidrag
 ▪ Räntebidrag till ny- och ombyggnad
 ▪ Solvärmestöd
 ▪ Stöd för installation av energieffektiva 

fönster med mera
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 ▪ Stöd till investeringar för 
energieffektivisering med mera

 ▪ Stöd till konvertering från direktverkande 
elvärme

 ▪ Stöd till planeringsinsatser för vindkraft
 ▪ Stöd till trygg stadsmiljö
 ◦ Subventionsränta
 ◦ Utvärdering av vissa stöd
 ▪ Utvärdering av solvärmestöd
 ▪ Stöd för att ersätta direktverkande elvärme
 ▪ Stöd till konvertering från oljeuppvärmning
 ▪ Stöd till källsorteringsutrymmen
 ▪ Länsstyrelsernas bostadsfunktioner
 ◦ Vägledande beslut om bidrag
 ▪ Investeringsbidrag och 

investeringsstimulans
 ▪ Solvärmebidrag
 ▪ Stöd för att ersätta direktverkande elvärme
 ▪ Begreppet bostadsanknuten lokal
 ▪ Konvertering från luftvärmesystem
 ▪ Konvertering från vattenburen 

elvärme
 ▪ Luftvärmepump
 ▪ Stödberättigande kostnader - 

bergvärme
 ▪ Åtgärder som påbörjats före den 1 

januari 2006
 ▪ Stöd till energieffektiva fönster

 ▪ Begreppet fönster
 ▪ Permanentbostad
 • Miljö
 ◦ Din miljö
 ▪ Innemiljö
 ▪ Utemiljö
 ◦ Mål för miljön
 ▪ Boverkets ansvar
 ▪ Fysisk planering FPH
 ▪ Sektorsansvar miljö
 ▪ God bebyggd miljö
 ▪ delmål 1 Planeringsunderlag
 ▪ delmål 2 Kulturmiljö
 ▪ delmål 3 Buller
 ▪ delmål 4 Naturgrus
 ▪ delmål 5 Avfall
 ▪ delmål 6 Energianvändning
 ▪ delmål 7 Inomhusmiljö
 ▪ Länsstyrelserna
 ▪ Kommunerna
 ▪ Näringslivet
 ▪ EU och God bebyggd miljö
 • Tillgänglighet
 ◦ Tillgänglig och användbar miljö
 ◦ Enkelt avhjälpta hinder
 ◦ Seminariematerial om Enkelt avhjälpta hinder ska 

bort!
 ▪ Ett tillgängligt samhälle är bra för alla
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 ◦ Bygga och förvalta
 ▪ Tillgänglighet på allmänna platser
 ▪ Enkelt avhjälpta hinder
 ▪ Tillgänglighet i byggnader och på tomter
 ▪ Bostadsutformning
 ◦ Bidrag
 ▪ Bidrag till icke-statliga kulturlokaler
 ▪ Investeringsbidrag till allmänna 

samlingslokaler
 ▪ Utvecklingsbidrag till allmänna 

samlingslokaler
 ▪ Bostadsanpassningsbidrag
 ▪ Investeringsstöd till äldrebostäder
 ◦ Certifieringsregler för kontrollanter av tillgänglighet
 ◦ Handikappolitiken
 ▪ Samråd med handikappförbunden
 • Lag & rätt
 ◦ Boverkets författningssamling
 ▪ Sök i vår författningssamling
 ▪ BFS efter förkortning
 ▪ ALM - Tillgänglighet på allmänna 

platser
 ▪ ASL - Samlingslokaler
 ▪ BAB-bostadsanpassningsbidrag
 ▪ BBR - Byggregler
 ▪ BED - Energideklaration
 ▪ BFI - Inomhusklimat
 ▪ BIM - Inomhusmiljö

 ▪ BKR - Konstruktionsregler
 ▪ BSI - Bidrag bostäder
 ▪ BVT - Vägtunnlar
 ▪ CE - CE-märkning
 ▪ CEX - Energiexpert
 ▪ DIREL - Elvärme
 ▪ EB - Elanvändning
 ▪ EBS - Beräkningsstandarder
 ▪ EFB - Förbättring bostäder
 ▪ EKS - Europeiska 

konstruktionsstandarder
 ▪ EVP - Värmepannor
 ▪ FBS - Bostadsbyggnadssubvention
 ▪ FIA - Bidrag student- eller 

ungdomsbostäder
 ▪ H - Hissar
 ▪ HEL - Solvärme
 ▪ HIB - Installation hissar
 ▪ HIN - Enkelt avhjälpta hinder
 ▪ HYR - Bidrag hyresbostäder
 ▪ HÅL - Hållbara städer
 ▪ IMS - Investeringsstimulans
 ▪ KA - Kvalitetsansvariga
 ▪ KUL - Kontrollanter kulturvärden
 ▪ MILJÖROT - Energieffektivisering
 ▪ NAD - Europastandarder
 ▪ OFFROT - Förnybara energikällor
 ▪ OLJA - Oljeuppvärmningssystem
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 ▪ OMÄ - bostäder för älder m.fl.
 ▪ OVK - se under ÖVR.
 ▪ RAD - Radon egnahem
 ▪ RID - Radon dricksvatten
 ▪ RN - Radon egnahem
 ▪ SAK - Kontrollanter brand
 ▪ SKL - Icke-statliga kulturlokaler
 ▪ SOL - Solvärme
 ▪ SOLROT - Solvärme lokaler
 ▪ SOP - Källsorteringsutrymmen
 ▪ STU - Bidrag studentbostäder
 ▪ SUB - Subventionsränta
 ▪ SÄB - Äldrebostäder
 ▪ TEK - Byggprodukter
 ▪ TIK - Tidskoefficienter
 ▪ TIL - Kontrollanter av tillgänglighet
 ▪ TOB - Tilläggslån
 ▪ TYP - Typgodkännande och 

tillverkningskontroll
 ▪ VIND - Vindkraft
 ▪ VOV - Vatten- och värmemätare
 ▪ ÄBO - Äldrebostäder
 ▪ ÖVR - OVK m.m.
 ▪ BFS efter år
 ▪ 2010
 ▪ 2009
 ▪ 2008
 ▪ 2007

 ▪ 2006
 ▪ 2005
 ▪ 2004
 ▪ 2003
 ▪ 2002
 ▪ 2001
 ▪ 2000
 ▪ 1999
 ▪ 1998
 ▪ 1997
 ▪ 1996
 ▪ 1995
 ▪ 1994
 ▪ 1993
 ▪ 1992
 ▪ 1991
 ▪ 1990
 ▪ 1988
 ▪ 1987
 ▪ 1986
 ◦ Historik över bygg- och konstruktionsregler
 ◦ Rättsfall
 ▪ Om bygglov
 ▪ Rättsfall från Regeringsrätten
 ▪ Altaner kan kräva bygglov
 ▪ Altandomar
 ▪ Bullerplank stred inte mot 

detaljplanen
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 ▪ Boverkets RSS-flöden
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 ◦ OmBoende
 • Kontakta oss
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 ◦ Kontakta Publikationsservice
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Relaterad information
Vi vill gärna veta vad du tycker om denna webbsida!

Välkommen med förslag och synpunkter!

Granskad 081205 Sidansvarig: Bo Lennartsson

Boverket Box 534, 371 23 Karlskrona Växel: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2009/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2009/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2008/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2008/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2007/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2007/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2006/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2006/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2005/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2005/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2004/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2004/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2003/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2003/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/energieffektiva-atgarder/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/energieffektiva-atgarder/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Kompetenssatsning-for-PBL/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Kompetenssatsning-for-PBL/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Bab-meddelanden/
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/Bab-meddelanden/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Planera-Bygga-Bo/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Planera-Bygga-Bo/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2005/Planera-Bygga-Bo---prenumeration/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2005/Planera-Bygga-Bo---prenumeration/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Planera-Bygga-Bo/Utgivningsplan/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Planera-Bygga-Bo/Utgivningsplan/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Planera-Bygga-Bo/Artikelarkiv/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Planera-Bygga-Bo/Artikelarkiv/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Planera-Bygga-Bo/Kontakta-redaktionen/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Planera-Bygga-Bo/Kontakta-redaktionen/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-jobb/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-jobb/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-jobb/Att-jobba-pa-Boverket-och-leva-i-Karlskrona/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-jobb/Att-jobba-pa-Boverket-och-leva-i-Karlskrona/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-upphandlingar/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-upphandlingar/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-upphandlingar/Upphandling-av-konsulttjanst-inom-trygghet-och-jamstalldhet/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-upphandlingar/Upphandling-av-konsulttjanst-inom-trygghet-och-jamstalldhet/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-upphandlingar/Upphandling-av-konsulttjanst-inom-trygghet-och-jamstalldhet/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Aktuella-upphandlingar/Upphandling-av-konsulttjanst-inom-trygghet-och-jamstalldhet/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Anpassa-webbsidan/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Anpassa-webbsidan/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/RSS/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Tekniska-krav-/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Tekniska-krav-/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Webbkarta/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Webbkarta/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Om-kakor/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Om-kakor/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Lagar-som-styr-webbplatsen/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/Lagar-som-styr-webbplatsen/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/PUL-och-e-post/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Om-webbplatsen/PUL-och-e-post/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/OmBoende/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/OmBoende/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Verksledning/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Verksledning/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Kontakta-Publikationsservice/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Kontakta-Publikationsservice/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Pressrum/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Pressrum/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Fragor-och-svar-om-PBL/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Fragor-och-svar-om-PBL/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Ekonomiska-planer/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Ekonomiska-planer/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Byggande/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Byggande/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Bygg-och-konstruktionsregler/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Bygg-och-konstruktionsregler/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/fragor-om-energideklarationer/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/fragor-om-energideklarationer/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Om-boende/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Om-boende/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Bidrag-och-stod/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Bidrag-och-stod/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Tillganglighet/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Tillganglighet/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Om-Boverket/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Om-Boverket/
http://www.boverket.se/Templates/Public/Pages/CommentArticle.aspx?custompageid=36
http://www.boverket.se/Templates/Public/Pages/CommentArticle.aspx?custompageid=36
mailto:registraturen@boverket.se
mailto:registraturen@boverket.se


Naturvårdsverket.
Start - Naturvårdsverket - Swedish EPA

Från Naturvårdsverkets hemsida 3 mars 2010 

START ÄMNE  SÖK 
  Sveriges miljömål – för ett hållbart samhälle
  Tillståndet i miljön
  Lagar och andra styrmedel
  Arbete med naturvård
  Att vara ute i naturen
  Klimat i förändring
  Produkter och avfall
  Verksamheter med miljöpåverkan
  EU och internationellt
  Forskning
  För press
  Upphandlingar
  Kalendarium
  Dokumentation från seminarier med mera
  Remisser
  Yttranden
  Frågor och svar
  Nyhetsbrev
  Webbokhandeln
  Biblioteket
  Om oss
  Lediga och tillsatta jobb
  Jobba hos oss
  Kontakta oss

Sveriges miljömål – för ett hållbart samhälle
Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till 
kommande generationer. Sveriges miljömål är riktmärken för hela 
vårt svenska miljöarbete. Naturvårdsverket har ett övergripande ansvar 
i arbetet med att nå miljömålen.

Vad är ett hållbart samhälle?
Det råder en bred enighet om att hållbarhet måste vara ett 
övergripande mål för samhällsutvecklingen. För att vi ska uppnå det 
måste ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning 
förenas med en god miljö.

Sveriges miljömål
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. 
Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- 
och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt.

Naturvårdsverkets roll
Naturvårdsverkets utgångspunkt i arbetet för hållbar utveckling är de 
16 miljökvalitetsmålen och de strategier som riksdagen har fastställt.

Forskning om miljömålen
Forskningsresultat är ett viktigt underlag när vi fattar beslut. Vi 
finansierar därför forskning inom angelägna områden för vår 
verksamhet. Forskningsresultaten ger underlag till arbetet med 
miljömålen, miljöbalken och internationella förhandlingar.
 Läs mer på Miljömålsportalen Miljömålsportalen är Miljömålsrådets 
webbplats. Där hittar du mer information om Sveriges 16 
miljökvalitetsmål och arbetet för att nå dem.
Sidan senast uppdaterad: 8 december 2009
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Tillståndet i miljön
Genom Naturvårdsverkets miljöövervakning får vi kunskaper om 
tillståndet i Sveriges miljö. Inventeringar av miljöer och arter är en 
annan kunskapskälla. På flera områden går utvecklingen åt rätt håll. 
Två stora utmaningar är att begränsa påverkan på klimatet och komma 
till rätta med övergödningen...... 

Bedömningsgrunder för miljökvalitet
Bedömningsgrunder för miljökvalitet är ett klassificeringssystem som 
underlättar tolkningen av data om hur Sveriges miljö mår. 

Miljöövervakning
Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska 
miljöövervakningen. Sverige har ett väl utbyggt system för att 
övervaka landets miljötillstånd. De svenska mätseriernas längd är i 
många fall unika i världen.

Livsmiljöer och arter
Havsörn, säl, små vattendrag, utsjöbankar, jordbruksmark. Det är 
några arter och livsmiljöer som vi följer för att få kunskap om 
tillståndet i miljön. Här kan du läsa om resultaten från 
miljöövervakning och annan inventering.

Försurning
Försurningen drabbar ekosystemet och leder till att känsliga växt- och 
djurarter i sjöar och vattendrag försvinner.

Övergödning
Kväve och fosfor från bland annat avloppsutsläpp och jordbruk 
orsakar allvarliga miljöproblem i vatten- och skogsområden.

Luftkvalitet
Luftföroreningar kan leda till sjukdomar och förkortad livslängd. De 

bidrar också till växtskador, korrosion, övergödning, försurning och 
klimatförändringar.

Ozonskiktet
Samhällets utsläpp av ozonförstörande ämnen gör att stratosfärens 
skyddande ozonskikt tunnas ut.

Miljögifter
Vissa miljögifter har medvetet spridits i naturen. En del används som 
tillsatser i olika produkter. Andra sipprar ut från läckande anläggningar 
eller bildas oavsiktligt vid industriella processer.

Olja och avfall i havet
Under de senaste decennierna har flera hundra utsläpp av olja årligen 
observerats längs de stora fartygsstråken i Östersjön och Västerhavet. 
De flesta utsläppen är små och understiger oftast en kubikmeter.

Utsläppsdata
Genom att redovisa och bearbeta statistik bidrar Naturvårdsverket till 
att det finns ett lättillgängligt kunskaps- och planeringsunderlag om 
vår miljö.

Officiell statistik
Naturvårdsverket har ansvaret för den svenska officiella statistiken 
inom området Miljö för avfall, belastning, miljötillstånd, utsläpp och 
miljöbalkens tillämpning.

Miljöhistoria

Forskning om tillståndet i miljön
Forskningsresultat är ett viktigt underlag när vi fattar beslut. Vi 
finansierar därför forskning inom angelägna områden för vår 
verksamhet.
 
Sidan senast uppdaterad: 28 januari 2010
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Lagar och andra styrmedel

Alla styrmedel på miljöområdet ska bidra till en hållbar utveckling. 
Naturvårdsverket tar bland annat fram föreskrifter, utvecklar 
ekonomiska styrmedel och fördelar bidrag. Vi vägleder bland annat 
tillstånds- och tillsynsmyndigheter och utarbetar miljöledningssystem.
 
Lag och rätt
Här finns information om miljöbestämmelser i Sverige och inom EU. 
Det finns också information om olika typer av vägledning från 
Naturvårdsverket.
 
Styrmedel för miljövänliga val
Samhället har infört olika styrmedel för att påverka människor och 
organisationer att öka takten i förändringsarbetet mot hållbar 
utveckling. Här kan du läsa om de styrmedel som finns på 
miljöområdet.
 
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel i 
miljöbalken. De används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. 
I dag finns det flest miljökvalitetsnormer för luftföroreningar utomhus.
 
Tillsyn och egenkontroll
Den som bedriver en verksamhet eller som gör något som påverkar 
miljön ska själv kontrollera sin verksamhet och visa att miljöbalken 
följs. Det kallas för egenkontroll. Myndigheternas bedriver sedan 
tillsyn för att se till att det blir så.
 

Ekonomiska styrmedel
Här finns de styrmedel vi på Naturvårdsverket har hand om. Det är till 
exempel bidrag, avgifter och skatter.
 
Miljöekonomi
God miljökvalitet är en del av samhällets välfärd. Miljöekonomi är ett 
sätt att väga in värdet av naturen i samhällets beslut och på så sätt styra 
mot en högre välfärd.
 
Forskning om lagar och andra styrmedel
Forskningsresultat är ett viktigt underlag när vi fattar beslut. Vi 
finansierar därför forskning inom angelägna områden för vår 
verksamhet. Forskningsresultaten ger underlag till arbetet med 
miljömålen, miljöbalken och internationella förhandlingar.

RELATERADE SIDOR
Visa alla
Alla länkar
Bens(a)pyren
Föreskrifter
Föreskrifter, nummerordning

 
Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2010
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Arbete med naturvård

    Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda värdefulla 
områden och arter samt att möta människans behov att nyttja naturen 
och allt som naturen ger. Det innebär ökad lokal delaktighet och bra 
kommunikation om naturvården.
     Här hittar du råd om skydd och skötsel av värdefull natur, skydd av 
arter, friluftsliv, jakt och viltvård. Det är en del av vårt stöd till 
länsstyrelser, kommuner och andra som arbetar med naturvård. 
Informationen är också användbar  för naturvårdsintresserade, 
markägare, lantbrukare, jägare, med flera.

Detta är naturvård
Den moderna naturvården handlar om både människan och naturen, 
om såväl bevarande som nyttjande av naturen. Läs om grunderna för 
naturvården: konventioner, skyddsformer, delaktighet, finansiering och 
vem gör vad. 
 
Satsning på havsmiljö
Naturvårdsverket prioriterar arbetet med att förbättra miljön i 
Östersjön och Västerhavet. Sveriges aktionsplan för havsmiljön är ett 
viktigt verktyg i vårt arbete. Här kan du läsa om planen och vad vi gör 
för att få svenska hav i balans.
 
Skydd och skötsel av värdefull natur
Naturvårdsverket vägleder och stöder länsstyrelser, kommuner och 
andra i arbetet med skydd och skötsel. Här hittar du också information 
om olika naturtyper. 
 
Arbete med friluftsliv
Naturvårdsverkets definition av friluftsliv är "vistelse utomhus i natur- 

eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan 
krav på tävling”. Här har finns information och råd till dig som arbetar 
med friluftsfrågor.
 
Skydd och åtgärder för djur och växter
Åtgärdsprogram, Rödlistan och fridlysning är exempel på hur 
Naturvårdsverket och andra arbetar för att skydda hotade arter. Här 
kan du läsa om dessa och andra åtgärder för att skydda djur och växter.
 
De stora rovdjuren
De stora rovdjuren finns åter i våra skogar och fjäll efter att nästan ha 
varit utrotade i mitten av 1900-talet. Målet är att rovdjuren ska 
överleva långsiktigt i Sverige och konflikter om tamdjur förebyggas. 
 
Jakt och viltvård
Allt vilt är fredat, men det finns undantag. Regeringen bestämmer 
vilka arter som får jagas och när. Viss skyddsjakt tillåts för att värna 
tamdjur och egendom. Läs om hur jakten är reglerad i Sverige. 
 
Vattenförvaltning
Sverige har fått ett nytt regelverk och ett nytt arbetssätt när det gäller 
förvaltning av vatten. Förvaltningen ska ske med utgångspunkt i 
vattnens naturliga gränser, avrinningsområdena.
 
Forskning om naturvård
Forskningsresultat är ett viktigt underlag när vi fattar beslut. Vi 
finansierar därför forskning inom angelägna områden för vår 
verksamhet.
 
Naturvårdsverkets aktuella utbildningar och konferenser
Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2010
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Att vara ute i naturen

I Sverige är det aldrig långt till naturen. Besök gärna någon av våra 
vackra nationalparker eller ett naturreservat i närheten av dig. Här 
finns råd och tips om vad du bör tänka på när du är ute i skog och 
mark. Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”. 
Friluftslivet är en del av naturvården. 
 
Välkommen ut i naturen
Den svenska naturen spänner från vildmark i norr till milsvida stränder 
i söder. Även i tätorterna finns gott om natur för friluftsliv. Här hittar 
du också tips på vad du ska tänka på när du organiserar en aktivitet i 
naturen.
 
Allemansrätten – en unik möjlighet
Vi kan alla röra oss fritt i den svenska naturen. Allemansrätten ger oss 
fantastiska möjligheter, så länge vi tar vårt ansvar att inte störa eller 
förstöra. Här kan du läsa om vad allemansrätten innebär.
 
Nationalparker och andra fina platser 
Besök någon av landets 29 nationalparker. Eller varför inte ett 
naturreservat i närheten av där du bor? Sverige har också tre världsarv 
med höga naturvärden som är väl värda ett besök.
 
Du, djuren och växterna
Vad kan och får du göra om du hittar orm på tomten eller fladdermöss 
flyger ut från vinden? Vad gör du med till synes övergivna fågelungar? 
Vem vill veta att jag sett en sällsynt kärlväxt? Här får du praktiska tips. 
 
På fjället
Fjällen är väl värt ett besök. Naturen är fantastisk både sommar som 

vinter. De skandinaviska fjällen är en av Europas sista kvarvarande 
vildmarker och här finns mycket att uppleva.
 
Till havs och vid sjön
Strandskyddet gör att stränderna runt Sveriges kuster, sjöar och 
vattendrag är tillgängliga för alla. Men det finns vissa saker att ta 
hänyn till, exempelvis var du får köra vattenskoter.
 
I skogen
Vad innebär det när en växt eller ett djur är fridlyst? Vad gör du om du 
ser ett skadat djur eller möter ett rovdjur? Här hittar du svaren.
 
I trädgården
Vad gör du om du hittar orm eller grävling på tomten? Eller 
fladdermöss flyger runt huset? Här får du praktiska tips om hur du kan 
bli av med oönskade djurbesök. 
 
Motortrafik i naturen
Vilka regler gäller för vattenskoter, snöskoter och terrängkörning? Här 
har vi samlat praktisk information.
 
naturum är besökscentrum i naturen
Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Här får du 
veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format 
området innan du ger dig vidare ut för att upptäcka naturen.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2010
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Klimat i förändring

Klimatförändringen beror på människans utsläpp av växthusgaser. 
Problemen drabbar oss alla. En förutsättning för att bromsa 
utvecklingen är att öka kunskapen och engagemanget. Här spelar 
näringslivet och den offentliga sektorn en viktig roll.

Så förändras klimatet
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s 
klimatpanel menar att jordens medeltemperatur kan öka med drygt sex 
grader de närmaste 100 åren.
 
Att anpassa samhället
Den svenska klimatstrategin har hittills fokuserat på åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser. Det måste fortsätta, men nu krävs 
även åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi vet 
kommer.
 
Utsläppsstatistik och klimatdata
Här hittar du aktuell utsläppsstatistik och klimatdata för Sverige, EU 
och världen.
 
Klimatpolitiken
Internationellt samarbete är avgörande för att minska de globala 
utsläppen av växthusgaser. Kyotoprotokollet är ett första steg, nu pågår 
ett intensivt arbete för att ena världens länder kring ett nytt och 
kraftfull globalt klimatavtal.
 
Konsumtion och klimat
Det är en stor utmaning att nå de låga nivåer av växthusgasutsläpp som 
forskarna bedömer är nödvändiga. Beslutsfattare och lagstiftare har en 

viktig uppgift att styra utvecklingen i rätt riktning. Men framtiden 
kräver också nya konsumtionsmönster.
 
Minska utsläppen
Vi kan alla bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, bland annat 
som konsumenter av transporter och energi.
 
Klimatnyheter
Här finns aktuell information om klimatproblemet. Du kan bland annat 
läsa om den pågående diskussionen om klimatet, nya åtgärder, goda 
exempel och forskningsresultat.
 
Naturvårdsverkets roll
Vi har en central roll för den klimatstrategi som regering och riksdag 
beslutat om. Vi är en del av handeln med utsläppsrätter. Vi lämnar 
förslag till klimatåtgärder, samlar in stora mängder statistik och 
beslutar om klimatinvesteringar.
 
Forskning om klimat
Forskningsresultat är ett viktigt underlag när vi fattar beslut. Vi 
finansierar därför forskning inom angelägna områden för vår 
verksamhet. 
 
Lättläst om klimat
Klimatet på jorden håller på att förändras. Det beror på att vi 
människor släpper ut för mycket av vissa ämnen i luften. Då blir det 
mer värme kring jorden. Det kallas för växthuseffekten.
 
Klimatfakta
Klimatfakta är ett inspirerande och informativt paket fyllt av fakta, 
frågor och svar om växthuseffekten och klimatförändringen. Allt 
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material är fritt att användas för att till exempel skapa 
utbildningsprogram och presentationer.

Allmänheten och klimatförändringen
Här hittar du den senaste undersökningen om allmänhetens kunskap 
och attityder till klimatförändringen.

Klimatåret 2009
Naturvårdsverkets årskrönika ger en överblick över de viktigaste 
klimatnyheterna som har publicerats under 2009.

RELATERADE SIDOR
Visa alla
Så här arbetar IPCC
Forum för miljöforskning 2008 - VATTEN
Nyheter om klimatförhandlingarna
Klimatforum 2009

RELATERADE PUBLIKATIONER
Visa alla
Is it possible to avoid bad impacts by using good fuel ethan...
The Climate Impact of Consumption
Climate Investment Programmes
Minskad avskogning i utvecklingsländer

FRÅGOR OCH SVAR
Visa alla
Hur påverkar vulkanutbrott jordens temperatur?
Hur kan klimatmodellerna modellera klimatet när de inte kan ...
Kan den kosmiska strålningen påverka klimatet på jorden?
Kan orsaken till ökad koldioxidhalt i atmosfären vara ökad u...

SAMLADE DOKUMENT
Global News on Climate Action
Vad händer med klimatet? – 10 frågor och svar om klimatförändringen 
(pdf 465 kB)
Ladda ner diagram och figurer från boken "En ännu varmare värld"
Allmänheten och klimatförändringen

EXTERNA LÄNKAR
FN:s klimatpanel (IPCC)
Regeringens webbsidor om klimatfrågan
SMHI:s webbsidor om klimat
Klimatkontot – Testa din klimatpåverkan
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Produkter och avfall

Naturvårdsverkets mål är att minska miljöpåverkan från varornas hela 
livscykel – från råvara till avfall. Vi har ett särskilt ansvar för ett 
effektivt regelverk och fungerande styrmedel.
 
Miljöledning för myndigheter
Alla statliga myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att införa 
miljöledningssystem för att minska miljöpåverkan från sin 
verksamhet. Naturvårdsverket har i uppdrag att stödja och samordna 
arbetet.
 
Avfall
Avfallshanteringen är i dag betydligt mer resurseffektiv och ger 
mindre miljöpåverkan än för tio år sedan. Det är effekten av flera 
kraftiga styrmedel som producentansvar, deponeringsförbud och skatt 
på deponering.
 
Kemikalier
Naturvårdsverket arbetar på flera olika sätt med frågor som rör 
kemikalier. Allt vårt arbete syftar till att uppnå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö.
 
Fluorerade växthusgaser
Dessa gaser påverkar vårt klimat. Därför finns det en omfattande 
lagstiftning på området. Vi har delat upp informationen på olika typer 
av användning av gaserna. Vi vill underlätta det för dig som i ditt 
arbete berörs av dem.
 
Ozonnedbrytande ämnen
Det viktigt att alla länder förbjuder produktion och användning av de 

ozonnedbrytande ämnena så fort det finns alternativ. Sverige deltar 
framgångsrikt i detta arbete.
 
PCB i byggnader och produkter
Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock 
fortfarande kvar i byggnader och produkter. Därför har regeringen 
beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och sanering av 
byggnader och anläggningar.
 
Hållbar produktion och konsumtion
Många av dagens miljöproblem orsakas av vårt sätt att producera och 
konsumera produkter. Därför är det nödvändigt att se produkternas 
miljöbelastning ur ett helhetsperspektiv.
 
Forskning om produkter och avfall
Forskningsresultat är ett viktigt underlag när vi fattar beslut. Vi 
finansierar därför forskning inom angelägna områden för vår 
verksamhet.
 
RELATERADE SIDOR
Visa alla
Vem ansvarar för snö som läggs upp på land?
Var ska man göra av stora mängder snö som hindrar till exemp...
Vad är Naturvårdsverkets roll när det gäller dumpning av snö...
En av våra mest efterfrågade handböcker är klar

FRÅGOR OCH SVAR
Visa alla

Sidan senast uppdaterad: 17 april 2009
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Verksamheter med miljöpåverkan

Naturvårdsverket vägleder om verksamheter som påverkar miljön. Det 
är till exempel industrier, vattenverksamhet, avloppsrening, förorenade 
områden, täkter, flygplatser och gruvor.
 
Transporter och trafikinfrastruktur
Bättre teknik och energieffektivisering räcker inte för att bygga upp ett 
långsiktigt hållbart transportsystem. Vi måste också ändra vårt 
beteende och samhällsplanera smartare för att minska transporternas 
negativa miljö- och hälsopåverkan.
 
Avlopp
Avloppsvattnet måste tas om hand och renas innan det släpps ut för att 
inte påverka miljön negativt. Men avloppsvatten är inte bara ett 
problem. Det innehåller också nyttigheter i form av näringsämnen och 
organiskt material.
 
Hantering och behandling av avfall
Avfallsförbränning, deponering och hantering av farligt avfall styrs av 
regler från EU. För biologisk behandling finns nationell vägledning för 
att minska miljöpåverkan.
 
Industrier
Industrin i Sverige påverkar miljön. Vi på Naturvårdsverket använder 
flera styrmedel för att påverka och bidra till en minskad belastning på 
miljön från industrin.
 
Gruvor och täkter
Vissa verksamheter och anläggningar tar stora ytor i anspråk eller 

kräver stora ingrepp i miljön. Det är då särskilt viktigt att bedöma hur 
en lokalisering görs för att ge minst skada.
 
Areella näringar
Naturvårdsverket har nära kontakt med rennäringen för att utveckla en 
miljömedveten renskötsel som tar hänsyn till fjällens höga 
naturvärden. Vi ansvarar också för samordningen av arbetet för 
miljömålet Ingen övergödning.
 
Efterbehandling av förorenade områden
Utvecklingen av Sverige som industriland har efterlämnat ett stort 
antal områden som innehåller föroreningar. Områdena är så förorenade 
att de riskerar att skada miljön och människors hälsa. 
 
Tillstånd och anmälan för miljöfarlig verksamhet
Nya regler för vad som är tillstånds- eller anmälningspliktigt gäller 
från den 1 januari 2008. Här får du information om förändringarna.
 
Vattenverksamhet 
På denna sida kan du läsa kortfattat om vad vattenverksamheter är för 
något. Du får också information om vilken vägledning som nu tas fram 
till hjälp för de myndigheter som fattar beslut eller har hand om tillsyn 
av vattenverksamheter.
 
Energi
Tillgången på energi har stor betydelse i det moderna samhället. 
Samtidigt orsakar utvinning och användning av energi stora 
miljöproblem. Det finns många åtgärder och styrmedel som bidrar till 
att minska miljöpåverkan.
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Buller
Under rubriken Buller har vi samlat information om arbetet med att 
begränsa störningar av omgivningsbuller.
 
Cisterner
Du som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön. Det 
innebär bland annat att cisternen ska besiktigas regelbundet. 
Kommunens miljöförvaltning är tillsynsmyndighet och kan svara på 
frågor.
 
Tillsyn och egenkontroll
Den som bedriver en verksamhet eller som gör något som påverkar 
miljön ska själv kontrollera sin verksamhet och visa att miljöbalken 
följs. Det kallas för egenkontroll. Myndigheternas bedriver sedan 
tillsyn för att se till att det blir så.
 
Svenska miljörapporteringsportalen
Varje år ska alla tillståndspliktiga verksamheter lämna in en 
miljörapport enligt miljöbalken. Det kan man göra elektroniskt via 
Svenska miljörapporteringsportalen, SMP.
 
Forskning om verksamheter med miljöpåverkan
Forskningsresultat är ett viktigt underlag när vi fattar beslut. Vi 
finansierar därför forskning inom angelägna områden för vår 
verksamhet. 

RELATERADE SIDOR Visa alla

EXTERNA LÄNKAR Miljömålsportalens näringslivssidor

Sidan senast uppdaterad: 18 december 2009

EU och internationellt

Miljöarbetet i Sverige bygger till stor del på beslut som vi utvecklar 
inom EU och på ett aktivt samarbete i internationella organisationer. 
Naturvårdsverkets medarbetare deltar i drygt 150 olika grupper inom 
EU och ca 90 grupper i internation ella organisationer och 
miljökonverntioner. Vi samarbetar också direkt med några länder för 
att bygga upp deras miljöförvaltning.
 
EU-arbetet i Naturvårdsverket
De flesta svenska miljöregler utvecklas inom EU. EU tar också fram 
en stor mängd strategier för hur miljöarbetet ska utvecklas.
 
Internationella organisationer
I det nordiska samarbetet tar vi fram kunskap som behövs i till 
exempel EU-arbetet. Det finns också ett europeiskt miljösamarbete 
med länder som inte ingår i EU. Och globalt samarbete ska ge bättre 
miljö för alla. 
 
Utvecklingssamarbete
Naturvårdsverket har närmare 30 utvecklingsprojekt med andra länder 
och internationella organisationer. Vi stödjer utvecklingen av ländernas 
miljöförvaltning och medverkar även till att fler länder kan följa 
internationella miljöavtal. 
 
Internationella konventioner
Internationella miljökonventioner innebär gemensamma regler för de 
länder som godkänt konventionen. Vi presenterar de konventioner som 
Naturvårdsverket arbetar med. 
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EU- och internationell forskning
Vi medverkar i europeiskt forskningssamarbete genom nätverk samt 
ger stöd till EU-projekt. Vi bevakar internationell forskning av 
betydelse för vårt arbete och har representanter i internationella 
kommittéer.
 
Länkar till mer information
Länkar till miljörelaterade webbsidor i EU och övriga världen, och till 
andra länders miljöministerier, FN-relaterade och övriga 
internationella organisationer.
 
Miljötermer på andra språk
Ska du översätta ord som "avrinningsområde" eller undrar vad som 
egentligen menas med "phytobenthos"? Här finns flera ordlistor som 
kan vara till hjälp.
 
Sidan senast uppdaterad: 7 januari 2010

Forskning

Vi finansierar forskning till stöd för vårt arbete med miljömålen, 
miljöbalken och de internationella miljökonventionerna.
 
Söka forskningsbidrag
Här får du som forskare information om vad du kan söka till, hur du 
gör samt hur du rapporterar den forskning du fått bidrag till.
 
Vår forskning
Här hittar du information om den forskning vi finansierar och dess 
resultat. 
 
För dig som granskar
Här får du som granskare information om granskningsrutiner och om 
ditt arvode.
 
Utvärderingar av vår forskning
Vi utvärderar alla våra forskningsinsatser mot miljökvalitetsmålen, 
vetenskaplig kvalitet och processfrågor.
 
Vår forskning stödjer vårt arbete med miljömålen.

Sveriges miljömål

Sidan senast uppdaterad: 2 december 2009
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Transporter och trafikinfrastruktur

För att bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige 
räcker inte bättre teknik och energieffektivisering. Vi måste också 
ändra vårt beteende och samhällsplanera smartare för att på kort och 
lång sikt minska transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan.
 
Vägen till miljömålen
Sverige behöver samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara 
transporter. Men ökande transporter ger en allt större miljöpåverkan.
 
Naturvårdsverkets roll på transportområdet
Vi ansvarar för att samordna förslag på åtgärder för att utveckla 
effektivare transporter i Sverige. Tillsammans med andra myndigheter 
tar vi fram åtgärdsförslag och nya styrmedel för att transportsektorn 
ska bidra till att Sverige når uppsatta miljömål.
 
Yttranden och domar om transporter och trafikinfrastruktur
Vi har yttrat oss i många principiellt viktiga ärenden. Eftersom vi ser 
det som ett sätt att vägleda, lägger vi ut dem på vår webb. Om det har 
kommit en dom i målet, lägger vi ut den också.
 
Utsläppsstatistik för transportsektorn
I enlighet med luftvårds- och klimatkonventionerna redovisar Sverige 
årligen sina utsläpp av klimatpåverkande och gränsöverskridande 
luftföroreningar.
 
Vägtrafik
Vägtrafiken påverkar miljön genom bland annat utsläpp av koldioxid, 
luftföroreningar, kväveoxider, partiklar och genom buller. Den största 

utmaningen för miljöarbetet är att begränsa vägtrafikens omfattning 
för att på så sätt minska dess miljöpåverkan.
 
Flygtrafik
Flyget svarar för minst 3,5 procent av den samlade klimateffekten 
orsakad av mänsklig verksamhet. Flygtrafiken påverkar också miljön 
negativt genom den stora markyta som flygplatsen tar i anspråk samt 
det buller som den ger upphov till. 
 
Sjöfart och hamnar
Sjöfarten ökar snabbt, främst på grund av världshandelns tillväxt. Det 
medför att utsläppen av växthusgaser ökar.
 
Arbetsmaskiner
Utsläppen från arbetsmaskiner och arbetsredskap står för mer än en 
femtedel av de försurande utsläppen i Sverige. Men utsläppen kommer 
att minska under de närmaste 10–15 åren, främst tack vare utveckling 
av bränslesnåla motorer och krav på avgasrening.
 
Järnväg
Transporter på järnväg är bland de minst miljöstörande transporterna 
som finns i dag. För långa transporter och för att transportera gods är 
järnvägarna bäst i klassen. Men buller från järnväg är ett stort problem.
 
Transporter – internationellt perspektiv
Miljöarbetet inom transportsektorn är i hög grad beroende av 
internationella avtal. EU:s regler påverkar till exempel om vi kan nå 
våra svenska miljömål. Dessutom har internationella transporter som 
flyg och sjöfart en relativt stor miljöpåverkan.
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Ekologiska fotavtryck av dina transporter
När vi lever, arbetar och handlar påverkar vi miljön och klimatet. Vår 
samlade klimatpåverkan kan liknas vid ett fotavtryck i jordens klimat. 
Våra transporter orsakar ungefär 2 ton koldioxid per person och år.

Index över nya bilars klimatpåverkan
Det finns en stor potential att minska transportsektorns klimatpåverkan 
genom de val som görs vid köp av nya bilar.
 
Europeiska trafikantveckan
Mellan den 16 och 22 september äger kampanjen Europeiska 
trafikantveckan rum runt om i Europa. Kampanjens syfte är att 
förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer, och att 
minska utsläppen som bidrar till växthuseffekten.
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DN 100221:

”Ny världsordning ett måste efter debaclet i 
Köpenhamn.”

    “Tällberg Foundations grundare: Världen behöver en ny demo-
kratisk ordning som säkrar ekonomisk tillväxt, social stabilitet och 
ekologisk restabilisering. Debaclet vid klimatkonferensen i Köpen-
hamn är ytterligare ett bevis för att nuvarande konstitutionella 
ordningar inte kan hantera den globaliserade verklighetens pro-
blem. Världen missköts genom nationers ständiga kamp att hävda 
sina intressen. Ingen nation, ingen institution äger legitimitet att 
sköta helheten. Det var Westfaliska freden 1648 som födde ord-
ningen byggd på principen om nationalstatens suveränitet. Men 
historien lär oss att ingen världsordning har evigt liv. Den viktiga 
frågan är nu hur en demokratisk grundad ordning ska formas i 
denna nya värld. Uppgiften är enorm. Den mäktar ingen nation 
ensam med, skriver Bo Ekman.”

“ TÄLLBERG FOUNDATION
   Tällberg Foundation är en internationell, ideell organisation med säte 
i Sverige. Målsättningen är att fördjupa förståelsen kring ledarskap och 
förändring inom samhälle och näringsliv. Mest känt är det årliga Täll-
berg Forum som samlar ledare från hela världen. Tällberg Foundations 
vision är en rättvis och trygg värld för både mänskligheten och 
naturen. Verksamheten finansieras av både privata och statliga medel. 
Störst bidragsgivare är Svenska postkodlotteriet. Även lokala dalaföre-
tag bidrar, liksom bland andra UD, Närings- och Miljödepartementen.
    Den 18 december 2009 om kvällen kom en alltmer haltande 
världsordning till vägs ände. 17 års klimatförhandlingar – via Kyoto – 

hade brutit samman. Bilderna dokumenterar ledarnas uppgivenhet, 
plågade av att vilja men inte kunna leverera den uppgörelse de faktiskt 
vet att världen behöver.
    Enligt min mening hade Köpenhamnsprocessen inga möjligheter att 
lyckas. Om historikern Barbara Tuchman levt i dag skulle hon ha lagt 
ytterligare ett kapitel till sin bok ”The March of Folly”, om 
människors förmåga genom historien till kollektiva dårskaper.

   Köpenhamn är ytterligare ett bevis för att nuvarande konstitu-
tionella ordningar inte kan hantera (govern)  den globaliserade 
verklighetens problem. Det visade också finanskrisen. Det visar 
oförmågan att nå ett frihandelsavtal, att komma tillrätta med 
fattigdom, terrorism, energisystem, migration...
    Världen fungerar numera i tätt sammanflätade, interaktiva och 
gränsöverskridande system: finans, ekonomi, produktion, logistik, 
information... Men makten är fortfarande organiserad styckevis 
och delt i enskilda nationer, som tillkommit genom historiska till-
fälligheter och politiska skeenden. Världen missköts genom natio-
ners ständiga kamp att hävda sina intressen. Ingen nation, ingen 
institution äger legitimitet att sköta helheten.

    Motsättningar förutsätts kunna lösas i förhandlingar, som ytterst 
bygger på suveränitetens postulat. Det var Westfaliska freden 1648 
som födde ordningen byggd på principen om nationalstatens 
suveränitet. Men historien lär oss att ingen världsordning har evigt liv. 
Dess legitimitet varar bara så länge den levererar maktbalans, tillväxt 
och är bra på att lösa problem. Den nuvarande ordningen, formulerad 
efter andra världskriget, har visat sig ineffektiv när globaliseringen 
flyttat en del av lösningsbehoven också till överstatlig nivå.
    På inget annat område är detta tydligare än på miljö- och 
klimatområdet. Biosfären är i sig själv ett planetärt, adaptivt, interak-



tivt, ständigt föränderligt och självreglerande system. Den är en 
odelbar helhet. Naturen går inte logiskt att dela in i nationer. Det går 
inte att fixa haven för sig, skogarna för sig eller klimatet för sig eller 
den atmosfäriska CO2-balansen, samspelet mellan biologisk mångfald 
och ekosystemens produktivitet för sig.

Den av FN-organet UNFCCC formade förhandlingsprocessen för 
klimatfrågan hade den omöjliga uppgiften att förena lösningen av ett 
extremt komplicerat geofysiskt problem med lösningen av ett politiskt 
problem: att få 192 nationer att bli överens, utifrån vars och ens egna 
nationella intressen, om mål, medel och fördelning av ansvar för åtgär-
der att vidtas under åratal framöver. Förhandlingsprocessen designades 
utifrån den föreställningen att det ekologiska problemet skulle kunna 
lösas genom politiska kompromisser mellan olika nationers geopoli-
tiska, hegemoniska, ekonomiska och sociala intressen.
    Men om nu 192 nationer ändå skulle ha kommit överens om det 
”perfekta avtalet”, så saknas i upplägget den tillsynsmyndighet som 
med ekonomisk, polisiär och militär makt skulle ha kunnat korrigera 
de nationer som av olika skäl inte skulle möta åtaganden och mål.
    Förhandlingarna försökte lösa fel problem: att nå politiska kompro-
misser som primärt säkrade stormakternas hegemoniska intressen. Det 
verkliga problemet att lösa var att restabilisera biosfären. Åtgärderna 
måste vidtas utifrån de ekologiska systemvillkoren, inte utifrån 
nationernas relativa förhandlingsstyrka och maktpolitiska intressen.

    FN:s alla miljökonferenser och - konventioner visar ineffektivi-
teten i det nuvarande systemet av ”governance” av globala system-
problem. Kyotoprotokollet blev en papperstiger, sönderslitet av en 
nationernas anarkistiska brist på ömsesidig solidaritet. Av cirka 
500 internationella överenskommelser har blott en handfull full-
gjorts till bokstaven. Ett oss näraliggande exempel är Östersjön.

    I ett par århundraden har vetenskap och kunskapsutveckling präglats 
av reduktionismens metod. Människan har strävat efter att veta alltmer 
om alltmer fragmenterade fenomen. Därför säger man att djävulen 
återfinns i detaljerna. Men finanskris och miljökris visar att den 
verkliga djävulen finns i systemen. Det viktigaste är att förstå helheten, 
hur saker och ting hänger samman. Det är bara då man kan forma eller 
reparera system för att åstadkomma säkerhet och resiliens.
    Det är också en absurditet att nationella ledare skulle ha sina 
alldeles egna vetenskapliga rådgivare. Ekosystemen är inte nationella, 
men väl en stor del av forskningsanslagen. IPCC var ett lovande 
initiativ. Men dess vetenskapliga trovärdighet ifrågasätts liksom dess 
politiska neutralitet. IPCC hukar under kritiken.

Globaliseringens, de ömsesidiga globala beroendenas verklighet, har 
föråldrat de nuvarande konstitutionernas kartbilder. Världen förfogar 
inte över de mekanismer som krävs för att lösa dagens viktigaste 
utmaningar. I detta ligger en växande fara för konflikt och krig.
  På det ekonomiska området visade finanskrisen att nuvarande 
institutioner och regelverk inte räckte till för att förutse eller hantera de 
finansiella risker som förtätningen av de globala beroenden hade 
skapat. 1970-talets G5 blev till G8, som blev till G20. Men G20 är en 
informell gruppering, inte fotad på demokratisk grund. G20 har ingen 
närkontakt med väljarkårer eller lokala opinioner. G20 ser dessutom 
problemen endast ur en, men givetvis mycket viktig synvinkel.

    Gränser sätter gränser för politisk solidaritet. Om världen vore 
ett enda land skulle ett sådant aldrig politiskt fungera med de 
klyftor, orättvisor, exploatering av människor och natur som i dag 
är en realitet. Det internationella systemets ofullkomlighet i för-
hållande till dagens verklighet är kärnan till morgondagens kon-
flikter. Detta kom till ytan i Köpenhamn. 

http://www.dn.se/tema/klimatet
http://www.dn.se/tema/klimatet


   President Roosevelt sammankallade, veckan efter Japans anfall på 
Pearl Harbor den 7 december 1941, sina närmaste förtrogna. Han bad 
dem omedelbart att börja tänka igenom hur världen borde ordnas för 
fredlig samexistens efter den kommande freden. Han tog – preaktivt – 
ansvar för framtiden.

    Därför bör debaclet i Köpenhamn tas för vad det faktiskt är, 
sammanbrottet för en redan svunnen tids institutioner och meka-
nismer att komma överens. Världen behöver nu de nya former 
som säkrar ekonomisk tillväxt, social stabilitet och ekologisk 
restabilisering i en fortsatt globaliserande värld. Uppgiften är 
enorm. Den mäktar ingen nation ensam med.

    Den viktiga frågan att ställa är inte vad som gick fel i Köpenhamn 
utan hur en demokratiskt grundad ordning skall formas i denna nya 
värld.

Bo Ekman
Tällberg Foundations grundare och ordförande “72 Formgivning av 
byggnader och anläggningar, arkitektur

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
Innehåll i 71:
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.
Vi behöver en samsyn om staden.
Ökat intresse för samverkan inom samhällsplanering.
Den täta, energieffektiva och hälsosamma staden.
Cultural Planning - en samhällsförändringsmetod.
Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design.
Miljömål.
Arkitektutbildningar.
Fysisk planering i det digitala samhället.
Samhällsplanering. Fysiska och sociala samhällen.
Informationsförsörjning för ökat medborgarinflytande i planprocessen.
Plan-och bygglagen.
Föreningen för Samhällsplanering.
Stadsmiljörådet, forum för debatt om staden. 
Älgen nära utrotas under Gustav III.
EMU kan bli dödsstöten för Landsortssverige.
IT-kommissionen.
3G-master orsakar miljardskadestånd.

Länkar till Internet.
Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och 
välfärdsfördelning.  (http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 3 mars 2010: Sammanfattning av Sven Wimnell 30 
januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning. http://
wimnell.com/omr36-39za.pdf samt kommentarer om världsplanering, 
klimatplanering och välfärdsplanering.
(http://wimnell.com/omr36-39zasid365-379.pdf)
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VINNOVA (www.vinnova.se) och TELDOK (www.teldok.org) har i 
mars 2003 utgivit: Fysisk planering i det digitala samhället.
(http://wimnell.com/omr71c.pdf) (Avskrift av rapporten i liggande 
format som är lättläst på skärmen)

Att utbilda arkitekter. Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (oktober 
2004). (http://wimnell.com/omr71d.pdf) 
Innehåller bl a ett viktigt avsnitt om dagens problem på byggområdet 
och ett viktigt avsnitt om arkitektens uppgifter och verksamhetsom-
råden, som bakgrund till frågor om utbildningar. Sveriges Arkitekters 
hemsida har adressen www.arkitekt.se Där finns mer om arkitekter och 
arkitektur.

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/
omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. 
Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/
omr71g.pdf)

Ett par pdf-filer från utredningarna om Gemensam platta för 
ITResursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30Klassifikation 
av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 
2002-06-18

Ett långt program om klimatförhandlingarna gick i SVT2 7 mars 2010 
kl 22 -23.40.
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73 Skulptur o d. Museiverksamheter, 
konstutställning

SPIN 2007 varor och tjänster:

90.030.03 Originalverk från (bildkonstnärer, grafiska konstnärer 
och) skulptörer 

91.02 Museitjänster.
91.020 Museitjänster
91.020.01 Operativa museitjänster
91.020.02 Museisamlingar
91.03 Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken och 
byggnader och liknande sevärdheter.
91.030 Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken och 
byggnader och liknande sevärdheter
91.030.00 Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken 
och byggnader och liknande sevärdheter
91.04 Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats 
tjänster.
91.040 Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats 
tjänster
91.040.01 Botaniska trädgårdars och djurparkers tjänster
91.040.02 Naturreservatstjänster, inklusive naturvårdstjänster

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

SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. 
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74 Konsthantverk, formgivning av 
bruksföremål. Inredning

Remissversion av ny kursplan i slöjd i grundskolan
Syfte
    Människans förmåga att bearbeta material och tillverka föremål är 
väsentlig för både individens och samhällets utveckling. Att slöjda är 
ett grundläggande sätt att lösa problem, uppfylla behov och att ut-
trycka sig. Slöjdande utvecklar människans praktiska klokhet och stär-
ker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.
    Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar ett 
hantverkskunnande och en förmåga att arbeta med olika material och 
uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sitt handlag i 
en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
    Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla 
idéer, övervägaolika lösningar, framställa föremål och värdera resul-
tatet. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfi 
kenhet på att utforska och experimentera med material omkring sig 
samt ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
    Genom undervisningen i slöjd ska eleverna ges förutsättningar att 
utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion samt hur 
dessa kunskaper kan kombineras med medvetna material- och teknik-
val. Vidare syftar undervisningen till att eleverna tillägnar sig slöjd-
specifika begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap, estetiska 
uttryck och slöjdföremål. Eleverna ska även få möjlighet att utveckla 
kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt om resurshus-
hållning och återbruk av material.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en medvetenhet

om estetiska, materiella och kulturella traditioner och uttryck samt en 
förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och 
tidsperioder.
    Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utvecklaförmågan att
- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga 
redskap, verktyg och hantverkstekniker,
- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syfte samt 
kvalitets- och miljöaspekter,
- skapa och tolka estetiska och kulturella uttryck i slöjdföremål, samt
- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av 
slöjdspecifi ka begrepp.

Centralt innehåll
Undervisningen i slöjd ska behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 1–3
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
- Metall, textil och trä: materialens egenskaper och användnings-
områden.
- Handverktyg och redskap för elevernas arbete: begrepp samt ända-
målsenlig och säker användning.
- Enkla tillämpningar av några hantverkstekniker, till exempel metall-
trådsarbete, sågning och tovning.
- Skisser och arbetsbeskrivningar, till exempel illustrerade instruk-
tioner.
Slöjdens arbetsprocesser
- Orientering i slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, 
framställning och värdering.
- Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
- Olika sätt att presentera slöjdarbete, till exempel muntlig redovisning 
och utställning.



Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
- Inspirationskällor och förebilder för skapande i material, till exempel 
berättelser.
- Färg- och formvalens betydelse för slöjdföremåls uttryck.
Slöjden i samhället
- Slöjdföremåls funktion och betydelse, till exempel som bruks- och 
prydnadsföremål.
- Slöjdmaterialens ursprung, till exempel ull eller spånskiva.

I årskurserna 4–6
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
- Metall, textil och trä: materialens egenskaper, användningsområden 
och kombinationsmöjligheter, till exempel materialval med hänsyn till 
föremålens funktion eller konstruktion.
- Handverktyg, redskap och maskiner för elevernas arbete: begrepp 
som är kopplade till dessa samt ändamålsenlig och säker användning.
- Tillämpningar av hantverkstekniker, till exempel garntekniker och 
urholkning. Begrepp kopplade till dessa.
- Två- och tredimensionella skisser samt mönster och arbetsbeskriv-
ningar.
Slöjdens arbetsprocesser
- Tillämpning av slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, över-
väganden, framställning och värdering. Hur delarna samverkar under 
processen.
- Experimenterande med och undersökande av olika materials och 
hantverksteknikers möjligheter.
- Olika sätt att presentera slöjdarbete och dess resultat, till exempel 
utställning med bilder och föremål eller portföljer.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
- Inspirationskällor och förebilder som utgångspunkter för slöjdarbete, 
till exempel  etniska slöjdtraditioner och hantverk i andra länder.

- Estetiska uttryck i slöjdföremål: kombinationer av till exempel 
material, färg och form.
Slöjden i samhället
- Konsumentfrågor i slöjd: resurshushållning och återbruk, till exempel 
omsömnad och reparationer.
- Slöjdverksamhetens betydelse för individ och samhälle, historiskt 
och i nutid, till exempel hantverkstraditioner och aktuella trender.
- Betydelsen av symboler och färgkombinationer inom barn- och 
ungdomskulturer, till exempel märken och logotyper.

I årskurserna 7–9
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
- Materialkombinationer, till exempel metall, textil och trä, kom-
pletterade med andra nyproducerade eller återanvända material
- Handverktyg, redskap och maskiner för elevernas arbete. Begrepp 
samt ändamålsenlig och säker användning.
- Vidgade tillämpningar av hantverkstekniker, till exempel gjutning, 
vävning och svarvning. Begrepp kopplade till dessa.
- Två- och tredimensionella skisser samt mönster, arbetsbeskrivningar 
och digitala hjälpmedel.
- Arbetsmiljö och ergonomi i slöjdverksamhet, till exempel ljudnivå 
och arbetsställningar.
Slöjdens arbetsprocesser
- Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning 
och värdering. Hur delarna samverkar och påverkar resultatet, till 
exempel konsekvenser av olika beslut.
- Experimentellt arbete och systematiskt undersökande arbetssätt, till 
exempel prövande och omprövande av form, funktion och konstruk-
tion.
- Olika sätt att presentera slöjdarbete och dess resultat, till exempel 
bilder, texter och föremål i fysisk eller digital form.



Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
- Inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer, till 
exempel arkitektur eller konst i historiska epoker.
- Estetiska uttryck i slöjdföremål. Personligt formspråk med hjälp av 
till exempel material, färg och form.
- Mode, trender och symboler som påverkansfaktorer i ungdoms-
kulturer.
- Slöjdande som uttryck för etnisk och kulturell identitet, till exempel 
sameslöjd.
Slöjden i samhället
- Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det 
offentliga rummet.
- Sociala och ekonomiska värden av slöjdverksamhet, till exempel som 
umgängesform eller hobbyverksamhet.
- Slöjdkunskaper i hemmet, på fritiden och som försörjning, till 
exempel heminredning, småföretagsamhet och hantverksyrken.
- Råvaror och produktion av slöjdmaterial i ett globalt perspektiv, till 
exempel tillverkningsprocesser, transporter och miljöpåverkan.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Slöjd (86 kB)

SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.  

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Sl%F6jd.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Sl%F6jd.pdf
http://wimnell.com/omr74.html
http://wimnell.com/omr74.html


75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt, 
77 Foto

Remissversion av ny kursplan i bild i grundskolan.
Syfte
    Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära samt 
uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har 
till syfte att informera, övertala, underhålla och ge estetiska och 
känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommu-
nikation är också betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och
delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder 
kan människor utveckla kreativitet, nyfi kenhet och bildskapande 
förmåga.
    Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskap om hur bilder framställs och kan tolkas. Genom undervis-
ningen ska eleverna ges möjligheter att möta och få erfarenheter av 
den visuella kulturen som består av media, design, konst, arkitektur 
och miljö samt bildmässiga uttryck i barn- och ungdomskultur.
    Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
kunskap om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika 
metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska uppmuntra 
eleverna till att ta egna initiativ och till att arbeta på ett undersökande 
och problemlösande sätt.
    Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskap 
om hur bildbudskap utformas i olika medier samt kunna diskutera och 
kritiskt granska dessa budskap. Bildundervisningen ska även bidra till 
att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både 
historiskt och i nutid. Ett viktigt syfte är att eleverna utvecklar kunskap 

om hur man kan kombinera eget bildskapande med förståelse för olika 
typer av bilder.
    Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar 
att utveckla förmågan att
- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
- skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg 
samt med olika material,
- undersöka, bearbeta och presentera olika teman med bilder, samt
- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och 
funktioner.

Centralt innehåll
Undervisningen i bild ska behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 1–3
Bildanalys
- Informativa bilder, till exempel läroboksbilder, och hur de är 
utformade och fungerar.
- Bilder om historiska och samtida företeelser, till exempel konstbilder 
och dokumentära bilder från olika kulturer, och hur de är utformade 
och vad de berättar.
Bildframställning
- Berättande bilder, till exempel sagobilder, och hur de kan framställas.
- Teckning, måleri, modellering och konstruktioner.
- Fotografering och hur bilder förs över till och visas i datorprogram.
- Bildarbete i ämnesövergripande teman.
Bilduppbyggnad
- Olika element som bygger upp en bild som färg, form, linje, yta, för- 
och bakgrund.
- Material och verktyg för teckning, målning och modellering samt för 
konstruktioner av olika slag.



I årskurserna 4-6
Bildanalys
- Reklam- och nyhetsbilder, och hur de är utformade och förmedlar 
budskap.
- Konst- och dokumentärbilder samt arkitektoniska verk från olika 
tider och kulturer, och hur de är utformade och vilka budskap de för-
medlar.
Bildframställning
- Berättande bilder, till exempel serier, och hur de kan framställas.
- Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
- Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage 
och bildmontage.
- Fotografering och fi lm. Hur fotografi er och rörlig bild skapas och 
redigeras i datorprogram.
- Bildprojekt, med egna och andras bilder, från idé till presentation.
Bilduppbyggnad
- Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder och hur 
de kan  användas i bildskapande arbete.
- Material, verktyg och metoder för teckning, måleri, trycktekniker och 
tredimensionellt arbete, samt hur dessa kan användas för bestämda 
syften.

I årskurserna 7–9
Bildanalys
- Bilder som behandlar frågor om identitet, genus, etnicitet och makt 
samt hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
- Massmediebilders budskap och påverkan, och hur de kan granskas 
utifrån ett källkritiskt förhållningssätt.
- Samtida och historiska konst- och dokumentärbilder samt arkitek-
toniska verk från olika kulturer, och hur de är utformade och vilka 
budskap de förmedlar.

Bildframställning
- Berättande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser och 
hur de kan framställas.
- Samverkan mellan bild, ljud och text i bildkommunikation.
- Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i installa-
tioner.
- Fotografi er, rörlig bild och andra typer av bilder och hur de kan 
skapas och redigeras
i datorprogram.
- Bildprojekt, utställningsarbete och digitala presentationer.
Bilduppbyggnad
- Föremåls och färgers betydelsebärande egenskaper och hur de kan 
användas i bildskapande arbete.
- Material, verktyg och metoder för två- och tredimensionellt arbete, 
samt hur dessa kan kombineras för bestämda syften.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Bild (81 kB) 

SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Bild.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Bild.pdf
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78 Musik ( konserter o d 792)

Remissversion av ny kursplan i musik i grundskolan.
Syfte
    Musik finns i alla kulturer, och berör oss såväl kroppsligt som tanke- 
och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en 
mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för 
var och en av oss. I dag förenas musik från skilda kulturer och epoker 
med andra konstformer i nya uttryck. Musik i olika former påverkar 
individens identitetsutveckling och har en central del i människors 
sociala gemenskap. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att 
aktivt delta i både skolans och samhällets kulturliv
    Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, 
både som utövare och som lyssnare. Det innebär att eleverna ska få 
möjlighet att utveckla kunskaper i och om musikalisk gestaltning samt 
musikens verktyg, sammanhang och funktioner.
    Undervisningen i musik ska ge eleverna rika möjligheter att tillägna 
sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom 
undervisningen ska elevernas därför ges förutsättningar att använda 
röst, musikinstrument och digitala verktyg i musicerande och musik-
skapande sammanhang. Därigenom ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar en förtrogenhet med musikens specifika begrepp 
och symboler.
     Vidare ska undervisningen syfta till att eleverna, genom upp-
levelser, bearbetning och gestaltning av musik, utvecklar sin musika-
liska och kreativa förmåga. Genom undervisningen ska eleverna därför 
få kunskap om hur musik kan kombineras med andra gestaltnings-
former.
     Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att lyssna

 till, refl ektera över och samtala om musik. Elevernas erfarenheter av 
musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska 
erfarenheter. På så sätt ska undervisningen i musik bidra till en ökad 
förståelse för olika musikkulturer såväl den egna som andras samt 
stärka elevernas nyfi kenhet på, intresse för och lust till att musicera.
    Undervisningen i musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
förmågan att
- spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
- skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar 
och idéer, samt
- lyssna till och analysera musikens uttryck i olika sociala, kulturella 
och historiska sammanhang.

Centralt innehåll
Undervisningen i musik ska behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 1-3
Musicerande och musikskapande
- Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och 
växelsång samtensemblespel.
- Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
- Skapande av musik till text och bild.
- Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, musik, rörelse och 
dans.
Musikens verktyg
- Rösten som instrument med möjlighet att variera rytm, klang och 
dynamik.
- Slagverk, stränginstrument, och tangentinstrument med variation av 
rytm, klang och dynamik.
- Rörelse och dans.
- Musikens byggstenar: rytm, puls, tempo, dynamik, klang, och ton-
höjder samt perioder och taktarter.



- Symboler för kommunikation av musik, grafi sk notation, tecken och 
bilder.
Musikens sammanhang och funktioner
- Musik och associationer. Känslor, berättelser och bilder som upp-
kommer när man lyssnar på musik.
- Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga samman-
hang.
- Blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument: Hur instrumenten 
låter och hur de ser ut.

I årskurserna 4-6
Musicerande och musikskapande
- Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika 
genrer.
- Gehörsmusicerande: Olika musikaliska mönster, till exempel ackord-
följer, perioder och kompmodeller.
- Imitation och improvisation med röst, instrument och rörelse.
- Komposition med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, 
till exempel ackordföljder, loopar, eller ostinaton.
- Arrangering, bearbetning och framförande av musik.
Musikens verktyg
- Röst- och hörselvård. Vikten av att vårda rösten och hörseln vid 
musikaliska aktiviteter genom till exempel uppvärmningsövningar och 
användning av hörselskydd.
- Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel fl 
erstämmig sång och rap.
- Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk i skilda musikaliska 
sammanhang.
- Musikens byggstenar. Olika musikaliska former, till exempel A- och 
B-del, versoch refräng samt hur de kan användas för att bygga upp 
musik. Melodiers och ackords uppbyggnad.

- Symboler för kommunikation av musik. Noter, tabulatur, ackord-
beteckningar och grafisk notation.
- Digitala verktyg för musikproduktion, till exempel keyboards och 
datorbaserade
programvaror som används för inspelning och bearbetning av ljud.
Musikens sammanhang och funktioner
- Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på 
människan i olika sammanhang. Musikens användning för påverkan 
och för rekreation.
- Användning av musik tillsammans med fi lm, dans, ord och bild.
- Instrumentfunktioner i olika genrer och sammanhang, till exempel 
symfoniorkester och rockband. Föreställningar om hur olika instru-
ment förknippas med kön.
- Musik i olika kulturer och från olika epoker. Konstmusik, folkmusik 
och populärmusik.
- Musikaliska karaktärsdrag i olika genrer.

I årskurserna 7-9
Musicerande och musikskapande
- Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika 
tonarter och med genretypiska musikaliska uttryck.
- Rytmisk och melodisk improvisation, till exempel till ett trumkomp, 
en ackordföljd eller en melodi.
- Komposition av musik, till exempel visor, ljudkompositioner och 
låtar i skilda genrer.
- Musikuttryck i kombination med andra uttrycksformer, till exempel 
bild, fi lm, litteratur, dans eller rörelse.
Musikens verktyg
- Röstvård, hörselvård samt hur kroppen påverkar och påverkas av det 
musikaliska framförandet.
- Rösten som instrument i varierade, fl erstämmiga och genrespecifika



 vokala uttryck.
- Melodi- och ackordinstrument, bas och slagverk i fl era genrespecifi 
ka uttryck.
- Musikens byggstenar. Hur de används för att musicera och kom-
ponera musik i olika genrer med varierande karaktär och instrumen-
tation.
- Symboler för kommunikation av musik. Kompskisser där noter, tabu-
latur, ackordbeteckningar och grafisk notation kombineras.
- Gehörsmusicerande. Musikaliska mönster i olika genrer.
- Verktyg för sceniskt uttryck och ljudteknik samt digitala verktyg för 
musikproduktion.
Musikens sammanhang och funktioner
- Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på 
människan i olika sammanhang. Musik som identitetsmarkör utifrån 
etnicitet och genus inom ungdomskulturer och andra samhällsgrupper.
- Musikens funktion i samtida medier, till exempel i fi lm, radio, 
reklam och datorspel.
- Musik i olika kulturer och från olika epoker. Konstmusik, folkmusik 
och populärmusik.
- Musikaliska karaktärsdrag som genomsyrat och påverkat utveck-
lingen av olika genrer. Framstående tonsättare och låtskrivare samt 
musikaliska verk med betydelse för musikens roll i samhället genom 
tiderna.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Musik (85 kB)

SW   78 Musik ( konserter o d 792)
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79 Seder o bruk, nöjen. Sociala miljöer och  
sociala verksamheter: socialtjänst, brott och 
kriminalvård, polis, integration od, under-
visning.  Sport.

Innehåll och länkar till hemsidan:

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
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SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 
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FÖRORDET, sid 11:
   ”Denna bok är en reviderad upplaga av en bok med samma titel som 
först publicerades hösten 1988 och sedan i reviderade och utökade 
upplagor 1989, 1991 och 1995. En tidig upplagan gavs även ut i rysk 
översättning 1992. Det stora intresset för och användningen av boken 
har gjort att vi nu fått möjlighet att komma ut med ytterligare en 
omarbetad upplaga. De tidigare upplagorna har använts i 
samhällsvetenskaplig undervisning och forskning på många ställen, 
och några av de förändringar som skett i denna femte upplaga bygger 
på erfarenheter från detta....
     Ett skäl till de ändringar som gjorts i denna upplaga är således de 
erfarenheter som bokens författare fått, dels i sin egen undervisning 
och dels förmedlat av andra som använt de tidigare upplagorna. Ett 

annat och kanske viktigare skäl är att det gått tre år sedan den tidigare 
upplagan gavs ut. Även om det är en kort tid ur ett långt historiskt 
perspektiv hinner det hända mycket inom samhällstänkandet på bara 
några år. Inte så att allt det gamla plötsligt försvinner och ersätts av 
någonting helt nytt. Snarare så att debatten, både i samhället och bland 
samhällsvetarna, utvecklas och förändras. Det är i samspelet mellan 
traditioner och nyskapande som samhällstänkandet utvecklas, och 
ända från slutet av 1960-talet har det skett en otrolig utveckling inom 
samhällsvetenskapen, och då inte minst inom sociologi. 
    Denna bok försöker framhäva både "traditionens makt" och 
"nyhetens behag" hos samhällsteorin, därför att mycket av det samtida 
i den består av lösningsförsök på teoretiska problem i tidigare sam- 
hällsteori. Speciellt "de fyra kungarna" som tas upp i tredje delen har 
alla utvecklat egna orginella teoretiska bidrag på basis av ett brottande 
med tidigare teorier och teoretiska riktningar....
    Göteborg den 8 mars 1998 Per Månson.
Per Månsson (f. 1946) är docent i sociologi...”
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Förord, sid 11: 
    ”I denna tredje upplaga av boken (den andra på svenska) har jag på 
ett genomgripande sätt reviderat innehållet. Alla empiriska data har 
uppdaterats. Jag har använt mig av den allra senaste forskningen från 
rapporter, böcker, tidskrifter, dagstidningar och Internet. Där jag funnit 
det nödvändigt, har jag också omarbetat de teoretiska avsnitten för att 
läsarna ska få en så aktuell bild som möjligt av de problem och fråge-
ställningar som sociologin möter idag. Genom att integrera det nya 
materialet med de delar av boken som tidigare visat sig fungera bra har 
jag försökt skriva en bok som ger en aktuell och uppdaterad intro-
duktion till sociologin.
    Den nya utgåvan innehåller många helt nyskrivna kapitel som bland 
annat tar upp massmedia, populärkulturen, utbildningssociologi och 
kroppens sociologi. De kapitel som har samma rubrik som i den före-
gående upplagan har fått ett nytt innehåll och en ny uppläggning. Jag 
har bibehållit samma komparativa synsätt som i de tidigare upp-
lagorna.
Anthony Giddens”

Något om verksamheterna i område 79.
    Verksamheterna i avd 79 gäller människornas betenden ensamma 
och sinsemellan. Verksamheterna bildar tillsammans vad man kan kal-
la sociala miljöer.  

      Verksamheterna i 79 behandlas av många vetenskaper med olika 
namn, bl a etnologi, etnografi, folklivsforskning, folkminnesforskning, 
folklore, kulturhistoria , socialantropologi och sociologi, och de delar 
upp sina områden på olika sätt. 

    Ämnena i 79 avser huvudsakligen aktuella förhållanden i utvecklade 
kulturer, men ämnena i 7911 är hämtade från de etnologiska / etnogra-
fiska vetenskaperna som mer gäller förhållanden i äldre eller mindre 
utvecklade kulturer. Ämnena i 7911 är emellertid i stor utsträckning 
användbara även för aktuella förhållanden i utvecklade länder.

    Avd 7911 gäller vanliga beteenden under livet, seder och bruk i den 
enskildes liv o d. 791 för övrigt gäller offentliga evenemang, offentliga 
nöjesverksamheter o d. Här ingår bl a, på 7914, film, radio och TV o d 
som genom tal- och bildkommunikationen är delar av de sociala 
miljöerna. 

   I 791 ingår dock ej teater o d, som finns på 792. 793 gäller nöjes-
verksamheter och lek o d i mer pivat miljö och  794 gäller spel av 
olika slag. Sport och idrott o d är beteenden som gör att de hör hemma 
i 79 och finns på 796-799.

      Avd 795 är organiserad som avd 72 om arkitektur, dvs formgivning 
av byggnader och anläggningar. Se område 795.



      På arbetsplatser av alla slag förekommer sociala relationer och 
beteenden människor emellan, som ej direkt hör till de ekonomiska 
veksamheterna, det är sociala miljöer, och det är intressant att få veta 
något om dessa sociala miljöer. Det finns vanligen inga institutioner 
som sysslar med sociala miljöer inom bara en ekonomisk verksamhet, 
t ex jordbruket eller någon speciell industri. Däremot kan det komma 
enstaka vetenskapliga rapporter om sociala miljöer i särskilda ekono-
miska verksamheter.

      Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras 
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs 
utvandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kun-
na placeras på 79554, men i biblioteken placeras den serien på avdel-
ningen för svensk skönlitteratur.

    Ett annat exempel: Formgivning av restaurangbyggnader och restau-
ranglokaler sker i 7257. Restaurangverksamheterna finns på 641-642 
och de sociala miljöerna med anknytning till restauranger finns på 
79557.

      Inom 795 placeras verksamheter som har social karaktär och inte 
lämpligen kan ingå i de ekonomiska verksamheterna i 6. 

   Utbildningsverksamheter är sådana verksamheter och finns på 7957. 
Där finns bl a högskolor och universitet på 79578. Skolor med stark 
tillhörighet till särskilda verksamheter kan placeras på den särskilda 
verksamheten. Sjukvårdshögskolor kan placeras på 61, jordbruks-
skolor på 63, tekniska högskolor på 62 etc. 
    Universiteten kan inte placeras ut lika enkelt, ska man placera ut 
universitetens utbildningar måste man dela upp efter olika institutioner 
och då kan man t ex placera naturvetenskapliga institutioner på avd 5. 

Men gemensamma verksamheter för högskolor och universitet place-
ras på 79578. Sociala miljöer i utbildningsanstalter placeras på 79579.

      Forskningsverksamheter placeras tillsammans med högskolor och 
universitet och på 795787 och för de verksamheterna gäller samma 
placeringsproblem som för högskolorna. Medicinska forskningsrådet 
kan placeras på 61, men forskningsrådet för socialvetenskap o d 
sysslar med så många verksamhetsområden att det är svårt placera det 
på någon speciell verksamhet.

      Polis och kriminalvård o d är verksamheter som har placerats på 
79556. Sociala miljöer i boendet finns på 7958 och sociala miljöer i 
föreningar o d finns på 7959.

      Här har inte behandlats alla problem med placering av sociala 
miljöer, men principerna har antytts.

    Sociala miljöer är viktiga bl a med hänsyn till barnens utveckling till 
bättre samhällsmedborgare. Hur uppfostrar man barn, hur ska de hållas 
i frihet och själva utveckla sig, vad ska de lära sig, det är några frågor 
som berör de sociala verksamheterna och de sociala miljöerna. Hur 
kan man förhindra kriminalitet ? Moral ingår i verksamheten 17.



7911-7913 Seder och bruk .
(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).

Exempel på indelning:
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 även 7956. 
79114  Folkligt liv. Officiellt liv.

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”.)

Indelningarna av verksamheterna idag får anpassas efter dagens 
förhållanden.

För museer finns ett klassifikationssystem som är intressant i 
sammanhanget: 
Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser 
enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. 
(http://wimnell.com/omr40x.pdf)

SW   . 7911-7913 Seder och bruk.

http://wimnell.com/omr40x.pdf
http://wimnell.com/omr40x.pdf
http://wimnell.com/omr7911-7913.html
http://wimnell.com/omr7911-7913.html


Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Kultur och fritid  
Sida Tabell nr/område  i årsboken
539  560 Fritidsfiske

541  561 Bokläsning

543  562 Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund 
 1985– 2008

544  563 Folkbibliotek, bio och studiecirklar – trender

545  564 Personer 16–84 år som gjort en semesterresa om minst en 
 vecka 2007, procent

546  565 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, 
 mnkr

546  566 Landstingskommunala driftkostnader för 
 kulturverksamhet, löpande priser

547  567 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 2008

548  568 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader 
 2008

549  569 Folkbibliotek

550  570 Studiecirklar

551  571 Studieförbundens kulturprogram
552  572 Bokproduktion

552  573 Bokproduktion efter språk

553  574 Bokproduktion efter ämnesområde

554  575 Dagstidningar

554  576 Tidskrifter

554  577 Genomsnittligt antal betalda TV-avgifter under året

555  578 Biografer, biografbesökare och filmer

555  579 Museer och offentliga konsthallar 2008

557  580 Orkestrar och regional musikverksamhet, verksamhet och 
 ekonomi 2005

558  581 Teater och dans, verksamhet och ekonomi 2006

559  582 Antal idrottsföreningar och utövade idrotter

560  583 Idrottsföreningar efter specialförbund den 1 januari

561  584 Personer 16–84 år som gjort en semesterresa om minst en 
 vecka det senaste året, procent

561  585 Personer 16–84 år med tillgång till fritidshus, procent

562  586 Personer som varken gjort någon semesterresa om minst 
 en vecka eller haft tillgång till fritidshus, procent

562  587 Personer 16–84 år som ägnar sig åt bokläsning varje 
 vecka

563  588 Personer 16–84 år som ägnar sig åt att läsa skönlitteratur 
 varje vecka, procent

563  589 Personer 16–84 år som ägnat sig åt att lyssna på 
 talböcker, procent

564  590 Personer 16–84 år som strövat i skog och mark, procent

Verksamheterna ingår i många SW-områden, har här placerats i 
SW791 Seder och bruk.



Tio-i-topp     
Sida Tabell nr/område  i årsboken

585  610 Populära namn

586  611 Familjen Medelsvensson

591  612 Tio udda statistikredovisningar

595  613 Krutgummor och dynamitgubbar

602  614 Födda 2008, efter månad och veckodag

603  615 Födda 2008 efter födelsedatum och veckodag, dagar med 
 högst och lägst antal födda

604  616 Pojknamn år 2008

605  617 Flicknamn år 2008

606  618 Mansnamn 2008

607  619 Kvinnonamn 2008

608  620 Efternamn 2008

608  621 Antal invånare per km2 i kommuner med störst resp. minst 
 trängsel 2008

609  622 Högst och lägst skattesats 2009 samt högsta och lägsta 
 skatteunderlag enligt 2008 års taxering

610  623 Kommuner rangordnade efter andel miljonärer, de 50 med 
 störst resp. minst andel 2007

611  624 Kommuner med högsta antalet läkare, m.fl. 
 utbildningsgrupper i åldern 25–64 år per 10 000 inv. fördelade 
 på boendekommun år 2008

612  625 Kommuner med störst resp. minst andel invånare 65 år och 
 äldre 2008

612  626 De 20 största spelen och lotterierna rangordnade efter 
 omsättning år 2008

613  627 Yrken med högst genomsnittlig månadslön 2008

613  628 Yrken med lägst genomsnittlig månadslön 2008

614  629 Rekord i väder

Verksamheterna ingår i många SW-områden, har här placerats i 
SW791 Seder och bruk

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester 
mm.
(SAB Im, Ikö . DC, DK 791).

7914   Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar, 
  TV, video, radio od

7915   Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916   Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. 
  Karnevaler. Maskerader. 
79161  Festmaltider. Banketter. Offentlig utspisning. 
79162  Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. 
  Maskerader. Speciella dagar t. ex. Mors dag, 
79163  Lekar. Spel. Danser. 
79164  Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. 
  Triumftåg. Jubileer. Invigningar. 
79165  Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 
79166  Marknader. 
79167  Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller. 
79169  Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga 
  relationer.

7917   Nöjesfält. Tivoli o d
7918   Menagerier. Cirkusar.
7919 -

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)

SPIN 2007 varor och tjänster:

59 Tjänster avseende film-, video- och TV-program, 
ljudinspelningar och fonogramutgivning

59.110 Film-, video- och TV-produktionstjänster
59.110.01 Filmproduktionstjänster
59.110.02 Film- och videoproduktionstjänster, PR- och 
reklamfilmstjänster
59.110.03 Andra TV-produktionstjänster
59.110.04 Film-, video- och TV-program (original)
59.110.05 Kinofilm
59.110.06 Filmer och annat videoinnehåll på skiva, kassett eller 
andra fysiska medier
59.110.07 Filmer och annat nedladdningsbart videomaterial
59.110.08 Försäljning av reklamutrymme eller reklamtid i filmer 
samt video- och TV-produkter

59.120 Tjänster avseende efterproduktion av film, video och TV-
program
59.120.01 Audiovisuella redigeringstjänster
59.120.02 överförings- och kopieringstjänster från original
59.120.03 Färgkorrigeringstjänster och digitala 
restaureringstjänster
59.120.04 Tjänster för visuella effekter
59.120.05 Animationstjänster
59.120.06 Textnings- (för- och eftertexter) och 
undertextningstjänster
59.120.07 Ljudredigerings- och designtjänster
59.120.08 Andra tjänster avseende efterproduktion av film, 
video och TVprogram

http://wimnell.com/omr36-39l.pdf
http://wimnell.com/omr36-39l.pdf
http://wimnell.com/omr36-39l.pdf
http://wimnell.com/omr36-39l.pdf
http://wimnell.com/omr36-39l.pdf
http://wimnell.com/omr36-39l.pdf
http://wimnell.com/omr36-39l.pdf
http://wimnell.com/omr36-39l.pdf


59.130 Film-, video- och TV-distributionstjänster
59.130.01 Licenstjänster för filmrättigheter och intäkter från 
dessa
59.130.02 övriga film-, video- och TV-distributionstjänster

59.140 Filmvisningstjänster
59.140.00 Filmvisningstjänster

59.20 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster
59.200 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster
59.200.01 Ljudupptagningstjänster
59.200.02 Liveinspelningstjänster
59.200.03 Ljudinspelningar i original
59.200.04 Tjänster avseende produktion av radioprogram
59.200.05 Radioprogram (original)
59.200.06 Tryckta musiknoter
59.200.07 Elektroniska musiknoter
59.200.08 Musik på skiva, kassett eller andra fysiska medier
59.200.09 Andra ljudskivor och -kassetter
59.200.10 Nedladdningsbar musik
59.200.11 Licenstjänster för rätten att använda ljudoriginal
60 Tjänster avseende planering och sändning av program

60.100 Tjänster avseende sändning av radioprogram
60.100.01 Tjänster avseende planering och sändning av 
radioprogram
60.100.02 Originalsändningar i radio
60.100.03 Radioprogram
60.100.04 Reklamtid i radio

60.200 Tjänster avseende planering och sändning av TV-
program; originalsändningar
60.200.01 Tjänster avseende planering och sändning av TV-
program online,
exkl. betal-TV-program
60.200.02 Tjänster avseende planering och sändning av andra 
TV-program, exkl. betal-TV-program
60.200.03 Tjänster avseende planering och sändning av betal-
TV-program online
60.200.04 Tjänster avseende planering och sändning av andra 
betal-TVprogram
60.200.05 Originalsändningar i TV
60.200.06 TV-program, exkl. betal-TV-program
60.200.07 Betal-TV-program
60.200.08 Reklamtid i TV

93.2 Andra fritids- och nöjestjänster.
93.21 Nöjesparks- och temaparkstjänster
93.210 Nöjesparks- och temaparkstjänster
93.210.00 Nöjesparks- och temaparkstjänster
93.29 övriga fritids- och nöjestjänster
93.290 övriga fritids- och nöjestjänster
93.290.01 Operativa tjänster för fritidsparker och 
badanläggningar
93.290.02 Diverse andra rekreationstjänster
93.290.03 Tjänster avseende fyrverkerier och "ljud och ljus"-
shower
93.290.04 Myntautomattjänster
93.290.05 Andra nöjestjänster



792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. 
Konstdans.

SPIN 2007 varor och tjänster:

90.01 Tjänster som tillhandahålls av artister.
90.010 Tjänster som tillhandahålls av artister
90.010.00 Tjänster som tillhandahålls av artister

90.02 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90.020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90.020.01 Tjänster avseende produktion och presentation av 
evenemang inom artistisk verksamhet
90.020.02 Tjänster avseende PR och organisation av 
evenemang inom artistisk verksamhet
90.020.03 Andra stödtjänster till artistisk verksamhet

90.04 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d.
90.040 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d.
90.040.00 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d.



793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. 
Lotto. Tips

793 Libris/SAB:
Rc  Danslekar och dans (1 179)
Rbo  Friluftsliv (859) (Även 796/799)
(DC, DK 793)

794 Libris/SAB:
Rd  Spel och tidsfördriv (3 634)
Re Lotteri, vadhållning, tips (306)
(DC 794-795, DK 794)

SPIN 2007 varor och tjänster:
92.000 Spel- och vadhållningstjänster.
92.000.01 Speltjänster i form av bordsspel
92.000.02 Spelautomatstjänster
92.000.03 Speltjänster i form av lotterier, sifferspel och 
bingospel
92.000.04 Speltjänster på Internet
92.000.05 Andra speltjänster
92.000.06 Vadhållningstjänster på Internet
92.000.07 Andra vadhållningstjänster



795 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter.

Sociala miljöer, sociala relationer, sociala verksamheter, social-
vård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, undervisning, före-
ningsliv od.

7950 Allmänt.

Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala verksam-
heter i dem. 

Indelningen 7951-7959 följer indelningen i 72 om formgivning av 
byggnader i de fysiska miljöerna. 

721 gäller allmänt om formgivning av byggnader och 7951 gäller all-
mänt om formgivning av sociala miljöer. 

722-724 gäller byggnader i olika tidsepoker och 7952-7924 sociala 
miljöer i olika tidsepoker, men även dagens sociala miljöer i bygg-
nader från olika epoker. 

7955-7958 gäller sociala miljöer med anknytning till byggnader i 
725-728. 

7959 gäller sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda 
byggnader .

7951   Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, kriminologi. 

7952/7954  Sociala miljöer i olika tidsepoker. 

7955   Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
  olika slags byggnader: 
79551  -offentliga byggnader, verksamheter bl a polisväsendet. 
79552  -merkantila byggnader. 
79553  -transporter o kommunikation. 
79554  -industri, lantbruk. 
79555  - sjukhus,vårdhem. 
79556  - fängelser od, verksamheter bl a kriminalvård o d.
79557  - restauranger od. 
79558  - fritid, underhållning, sport. 
79559  - övriga byggnader. 

7956   - med anknytning till död, begravning, religion. 

7957   -undervisnings-, forskningsanstalter, museer, bibliotek, 
  verksamheter bl a undervisning.

7958   Sociala miljöer i boendet.

7959   Sociala miljöer och verksamheter i grupper, 
  folkrörelser, föreningar.

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
För att områdena 7951-7959 på hemsidan inte ska bli för stora har en 
del saker som hör hemma där placerats på 795.

http://wimnell.com/omr795.html
http://wimnell.com/omr795.html


7951 Sociologi. Socialvård.

(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)

Exempel på verksamheter:
79510  Allmänt. 
79511  Sociologi. 
79513  Social frågor, socialt läge. 
79514  Samhällets vårdproblem, socialvård. 
795140  Sociallhjälpens organisation. 
795141  Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå: 
  näringsstruktur, nya familjetyper. 
795142  Individuella förhållanden som kan föranleda 
  vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande 
  utbildning osv. 
795144  Samhälleliga hjälpformer, socialvård. 
7951440  Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc 
7951442  Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning, 
  naturabidrag skolmåltider. 
7951444  Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning,     
  samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm. 
7951446  Aktivering till självhjälp.
7951448  Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer. 
795146  Personer i socialvård. 
7951462  Socialarbetare. 
7951465  Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn. 
  Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar. 
  Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar. 
  Sjuka.Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma. 
  Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka.  

  Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem. 
  Sjömanshem.   
  Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn. 
  Fosterbarn. Fosterhem. 
79516  Kriminologi.

SW   . 7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi. 
    Gränsen mella 7951 och 7952-7956 är flytande, de kompletterar 
varandra.

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: 
Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. 
(http://wimnell.com/omr61a.pdf)

http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr61a.pdf
http://wimnell.com/omr61a.pdf
http://wimnell.com/omr61a.pdf
http://wimnell.com/omr61a.pdf
http://wimnell.com/omr61a.pdf
http://wimnell.com/omr61a.pdf
http://wimnell.com/omr61a.pdf
http://wimnell.com/omr61a.pdf


Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Socialtjänst    
Sida Tabell nr/område  i årsboken
433  446 Socialtjänst

434  447 Fler äldre bor kvar hemma

435  448 Andel personer med beviljad hemtjänst i åldersgruppen 65 
 år och äldre per kommun, procent

436  449 Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) 1990–2008

437  450 Nyblivna adopterade, av en eller två adoptivföräldrar, 
 efter födelseland

438  451 Heldygnsinsatser för barn och unga 

438  452 Vissa insatser för vuxna missbrukare under året

438  453 Antal beslut om insatser enligt lag om vård av 
 missbrukare i vissa fall (LVM)

439  454 Typ av missbruksmedel i ansökningarna till länsrätten om 
 beredande av vård enligt lag om vård av missbrukare i vissa 
 fall (LVM)

439  455 Antal personer med beslut om insatser enligt lag om vård 
 av missbrukare i vissa fall (LVM) någon gång under året,
 efter kön och ålder

440  456 Vistelse i hem för vård eller boende, intagna den 1 
 november
440  457 Antal äldre personer och personer med 
 funktionsnedsättning i särskilda boendeformer enligt 
 socialtjänstlagenden 30 juni 2008 efter ålder och kön,
 länsvis

441  458 Färdtjänst den 31 december

441  459 Faderskap

442  460 Antal äldre personer och personer med 
 funktionsnedsättning i ordinärt boende som var beviljade 
 hemtjänst den 30 juni 2008, efter ålder och kön, länsvis

442  461 Ekonomiskt bistånd/socialbidrag

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


Socialstyrelsen
Från Folkhälsoinstitutets hemsida 1 mars 2010.

    Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet. 
Ovan finns ingångar för yrkesverksamma och beslutsfattare i vård och 
omsorg. Vi har även speciella   ingångar för allmänheten och för 
press.Om du inte hittar det du letar efter så kan du söka i sökrutan eller 
bläddra i det alfabetiska registret :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  W X Y Z Å Ä Ö
  Detta står vi för
  Arbeta hos oss
  Organisation
  Så arbetar vi
  Upphandlingar
  Internationellt samarbete
  Kontakta oss
  Kris
  Kontakta oss
 English

Organisation.
Socialstyrelsens instruktion
Socialstyrelsens insynsråd
Socialstyrelsens regleringsbrev för 2010
Organisationsplan
Historia
Nyckelord. avdelningar, historia, instruktion, insynsråd, om social-
styrelsen, organisation, organisationsplan, regleringsbrev, social-
styrelsen, stödfunktioner, verksamhet

Organisationsplan

Organisationsplanen gäller  från den 1 januari 2010 

Generaldirektör 
Överdirektör 
Stf GD 

Insynsråd. Rättsliga rådet 

GD-stab Administration 
Personal 
Ekonomi 
IT 
Registratur 
Service 
Kommunikation 
Presstjänst 
Digitala medier 
Övergripande  kommunikation 

Tillsyn 
Region nord 
Region mitt 
Region öst 
Region sydväst 
Region sydöst 
Region syd 
Nationell  samordning 
Tillsynsutveckling 

Regler och tillstånd 
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Föreskrifter 
Tillstånd 
Behörighet 
Statsbidrag 
Fackspråk och 
informatik 
Krisberedskap 
Regeltillämpning 

Statistik och utvärdering 
Register 
Öppna jämförelser 
Epidemiologi 
Vård- och omsorgsstatistik 
Befolkningsstatistik 
Uppföljning 
Välfärdsanalys 
Utvärdering 

Kunskap 
Evidensbaserad 
praktik 
Kunskapsöversikter 
Kunskapsutveckling 
Nationella riktlinjer 
Vägledning 
Befolkningsinsatser 
Smittskydd 
Kunskapstillämpning 
Kunskapsöverföring 
Rättsliga rådet

Aktuellt
 • Mest sökta innehåll 
 • Lediga jobb 
 • Nya influensan A(H1N1) 
 • Samordnad tillsyn 
 • Nyheter 
 • Nyhetsbrev 
 • Prenumerera via RSS 
 • Konferenser 
 • Regeringsuppdrag 
 • Projekt 
 • Nytt i ditt län 

Jag arbetar med
 • Barn & familj 
 • Ekonomiskt bistånd 
 • Äldre 
 • Funktionshinder 
 • Psykisk hälsa 
 • Missbruk & beroende 
 • Hälsoskydd 
 • Folkhälsa 
 • Tandvård 
 • Medicinsk vård 
 • Krisberedskap i vården 
 • Smittskydd 
 • Våld i nära relationer 

Jag vill söka/anmäla
 • Publikationer 
 • ICD-10 (diagnoskoder) 
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 • Ovanliga diagnoser 
 • Blanketter 
 • Legitimation & intyg 
 • Statistikdatabaser 
 • Beräkna försörjningsstöd 
 • Frågor & svar 
 • Fel i vård & omsorg 
 • Ej verkställda beslut 
 • Statsbidrag 
 • SoL- & LSS-verksamhet 

Regler & vägledning
 • Sjukskrivning 
 • Författningar (SOSFS) 
 • Lagar & förordningar 
 • Nationella riktlinjer 
 • Lex Maria 
 • Handböcker 
 • Lex Sarah 
 • Klassificering & koder 
 • Terminologi 
 • Driva verksamhet 

Utveckling & kvalitet
 • Statistik 
 • Tillsyn av vård & omsorg 
 • Patientsäkerhet 
 • Etiska frågeställningar 
 • Evidensbaserad praktik 
 • Register 
 • Öppna jämförelser 

 • Våra stora rapporter 
 • Indikatorer 
 • Hälsoinformatik 
 • Jämlikhet & jämställdhet 
 • Ekonomiska analyser 
 • Vård i rimlig tid 

För allmänheten
Broschyrer för allmänheten
Ovanliga diagnoser
Svininfluensan
Äldreguiden
Frågor och svar om ekonomiskt bistånd
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 075-247 30 00

För press.
    • Presstjänsten
 • Pressmeddelanden
 • Söka i diariet
 • Bildarkiv
 • Nyhetsarkiv
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • bilder,
 • foton,
 • kontakt,
 • nyheter,
 • nyhetsarkiv,
 • pressjour,
 • pressmeddelanden,
 • pressrum   Socialstyrelsens presstjänst  075–247 30 05
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Folkhälsa
 • Levnadsvanor
 • Jämlik hälsa
 • Hiv/STI
 • Våld och övergrepp
 • Sjukdomar
Folkhälsan i Sverige har på många sätt förbättrats i flera decennier: 
medellivslängden ökar och allt fler   sjukdomar   kan behandlas. I 
Folkhälsorapport 2009 redovisas hälsans utveckling i olika befolk-
ningsgrupper och hur den påverkats av levnadsvanor och omgivnings-
faktorer.   ...  Det behövs även ett perspektivskifte i vården, från 
behandling till att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Ett 
stöd blir Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms-före-
byggande metoder, som kommer 2011. 
 • Lagar och regler
 • Metoder
 • Fakta och statistik
 • Tillsyn och uppföljning
 • Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har 

varit placerade - Meddelandeblad 
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 Visa alla
Nyheter
     • Inbjudan att söka pengar till drogförebyggande projekt 
  för 2010  2010-01-21 12:46
 • Skador i Europa 2005 - 2007 

2009-12-15 15:00
 • Fortsatt ökning av cancerfall 

2009-12-10 14:11
 Visa alla 

Hälsoskydd
Psykisk hälsa
Smittskydd
Folkhälsorapporter
Folkhälsoinstitutet
Regeringen om folkhälsopolitik 

Nyckelord
    • alkohol,
 • folkhälsa,
 • folkhälsoarbete,
 • folkhälsorapport,
 • hiv,
 • hiv/sti,
 • hälsodataregister,
 • hälsoskydd,
 • jämlik hälsa,
 • kost och motion,
 • matvanor,
 • miljö,
 • sjukdomar,
 • tobak,
 • våld,
 • våld och övergrepp,
 • övergrepp

Kontakt
Maria Danielsson
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Sidor om: matvanor
    • Lyssna
 • Skriv ut
 • RSS 
Det här är en lista på sidor som är uppmärkta med ordet matvanor.

Sortera listan på:DatumTitel

 • Folkhälsa 2009-06-11 Målet för folkhälsoarbete är en god 
folkhälsa, dvs skapa förutsättningar för en gynnsam 
hälsoutveckling som också är jämlikt fördelad i befolkningen. 

 • Levnadsvanor 2009-06-11 För att få en bättre folkhälsa är det 
viktigt att förändra sina levnadsvanor exempelvis genom att 
sluta röka och förbättra sina matvanor.

 • Matvanor och fysisk aktivitet 2009-06-11 Sedan 1980-talet har 
våra matvanor försämrats. Konsumtionen av godis och 
läskedrycker har ökat och vi äter för lite frukt, grönsaker och 
fisk jämfört med Livsmedelsverkets kostrekommendationer. 

 • Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
2009-08-22 Dessa riktlinjer är under produktion. Riktlinjerna 
ska ge rekommendationer om hur beslutfattare och hälso- och 
sjukvårdpersonal på bästa sätt kan hjälpa enskilda patienter att 
förändra sina levnadsvanor.

 Folkhälsoinstitutet om matvanor
 Folkhälsoinstitutet om fysisk aktivitet

Statens folkhälsoinstitut 
utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.
Från Folkhälsoinstitutets hemsida 1 mars 2010.

 • Start
 • Aktuellt
 • Vårt uppdrag
 • Publikationer
 • Tillsyn
 • Metoder
 • Statistik & uppföljning
 • Om oss

Folkhälsans målområden
Om de elva målområdena
 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Historik
Internationellt arbete
Kontaktinformation
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Lediga jobb
Lokalt och regionalt arbete
Om webbplatsen
Organisation
Remissyttranden
Uppdrag och styrdokument
Upphandlingar
Verksamhetsidé
Vetenskaplig förankring
Årsredovisning

1. Delaktighet och inflytande i samhället
    Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundlägga-
nde förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjlighe-
ter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med 
hälsa.
    Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna 
livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet. I ett 
demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med 
jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till 
delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska särskild vikt 
läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell 
delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid barns, 
ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i 
samhället. 
Roller och ansvar
    Målområdet delaktighet och inflytande i samhället omfattar ett fler-
tal politikområden och viktiga aktörer är kommuner, länsstyrelser och 
regioner/landsting samt olika myndigheter, men även den ideella sek-

torn. Statens folkhälsoinstitut har ett sektorsövergripande uppfölj-
ningsansvar för målområde 1.
Innehållsansvarig: Anette Levander
Sidan uppdaterad den 16 oktober 2008
Relaterade länkar
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Handisam
 • Statens kulturråd
 • Ungdomsstyrelsen
 • Delaktighet - läs mer
Kontaktperson Anette Levander

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
    Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsan.
    Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle 
präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, 
jämställdhet och rättvisa.
    Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt 
psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.
Roller och ansvar
    Målområdet ekonomiska och sociala förutsättningar omfattar ett 
flertal politikområden och viktiga aktörer är både kommuner och 
myndigheter. Statens folkhälsoinstitut har ett sektorsövergripande 
uppföljningsansvar för målområde 2.
Innehållsansvarig: Bodil Edler
Sidan uppdaterad den 10 mars 2009
Relaterade länkar
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Arbetsförmedlingen
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 • Boverket
 • Försäkringskassan
 • Rikspolisstyrelsen
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Ungdomsstyrelsen
Kontaktperson Bodil Edler

3. Barns och ungas uppväxtvillkor
    Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för 
både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. I folkhälso-
propositionen bedömer regeringen att barn och unga är en av de vikti-
gaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet.
    Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa kan ske på flera 
arenor. Metoder för föräldrastöd syftar till att förbättra samspelet och 
relationen mellan barn och föräldrar i hemmet. Andra viktiga arenor är 
förskola och skola. Där utvecklar och tränar barnen på olika kompe-
tenser, t.ex. problemlösningsförmåga samt social och emotionell 
förmåga, som fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa.
    Dessutom kan specifika program som främjar hälsa och goda 
levnads-vanor, t.ex. goda kost- och motionsvanor, genomföras i dessa 
miljöer.
    Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i befolk-
ningen som helhet. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk 
ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten.
Roller och ansvar
    Inom målområdet barns och ungas uppväxtvillkor är Statens folk-
hälsoinstitut en central myndighet som nationellt kunskapscentrum för 
metoder och strategier samt som uppföljningsansvarig av målom-
rådet. Andra centrala aktörer är kommuner och andra myndigheter.
    Innehållsansvarig: Sven Bremberg

Sidan uppdaterad den 10 mars 2009
Sidan uppdaterad den 10 mars 2009 Skicka kommentar
Relaterade länkar
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Barns och ungdomars hälsa - läs mer
Kontaktperson Sven Bremberg

4. Hälsa i arbetslivet
    Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara 
den arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och 
bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa utan är även en nödvändig 
förutsättning för en hållbar tillväxt.
   Utgångspunkten för målområdet är att kraven i arbetslivet måste 
balanseras mot människors möjligheter att kunna fungera och må bra 
under ett helt arbetsliv. Individens verksamhet i arbetslivet ska gå att 
förena med familjeliv och fritid på hälsofrämjande sätt.
Arbetsmiljön måste vara god och arbetsgivaren har enligt Arbets-
miljölagen ett stort ansvar i det avseendet. Arbete som präglas av en 
säker och trygg miljö, fysiskt såväl som psykiskt och socialt, bör 
eftersträvas.
    Till grundvillkoren hör att ha kontroll, att känna delaktighet och 
inflytande över sitt eget arbete och hur det ska utföras och att kunna 
påverka arbetstakt/arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga. Att bli sedd, 
vara någon som räknas med samt ha vissa utvecklingsmöjligheter i 
arbetet är andra viktiga faktorer.
    Det räcker dock inte att endast förebygga ohälsa. Det behövs även 
insatser som främjar hälsa i arbetslivet. Begreppet Hälsofrämjande 
arbetsplatser står för arbetsplatser som dels inte producerar ohälsa, 
dels är arena för hälsofrämjande synsätt och aktiviteter i vid mening. I 
ett folkhälsoperspektiv borde vi inte bara sträva efter hälsofrämjande 
arbetsplatser utan även efter ett hälsofrämjande arbetsliv.
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Roller och ansvar
    Målområdet hälsa i arbetslivet omfattar flera viktiga aktörer såsom 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, företagshälsovård och myndig-
heter. Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att följa upp politiken 
och insatser inom målområdet.
Innehållsansvarig: Stig Vinberg
Sidan uppdaterad den 10 mars 2009 
Relaterade länkar
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Försäkringskassan
 • Arbetsliv och hälsa - läs mer
Kontaktperson Stig Vinberg

5. Miljöer och produkter
    Miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan 
och ska utgöra ett särskilt målområde.
    De framtida insatserna inom området skall utgå ifrån de av 
riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och en kretsloppsstrategi som 
inkluderar en miljöorienterad produktpolitik samt de av riksdagen 
beslutade konsumentpolitiska målen. Insatserna för att skapa en säker 
trafikmiljö skall på samma vis utgå från de av riksdagen beslutade 
målen för transportpolitiken.
    Målområdet miljöer och produkter är mycket brett och omfattar vitt 
skilda typer av miljöer och exponeringssituationer. För att kunna kon-
kretisera arbetet med att finna lämpliga bestämningsfaktorer och 
indikatorer för målområdet har det spjälkats upp i ett antal delom-
råden.
Delområdena är:
 • Sund utomhusmiljö

 • Sunda produkter
 • Sund inomhus- och närmiljö (inkl. buller)
 • Säkra miljöer och produkter - skadeperspektivet.
   De tre första delområdena, Sund utomhusmiljö, Sunda produkter och 
Sund inomhus- och närmiljö stämmer väl med miljömålsproposi-
tionens (Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, prop. 
2001/02:130) tre strategier.
    Delområdet Säkra miljöer och produkter syftar till att skapa säkerhet 
utifrån ett skadeperspektiv i olika typer av miljöer som t.ex. trafik-
miljö, arbetsmiljö, bostad, skola och fritid.
Roller och ansvar
    Målområdet miljöer och produkter omfattar flera politikområden 
och aktörer, främst statliga myndigheter med olika ansvar och upp-
drag. Statens folkhälsoinstituts roll är att följa upp politiken och in-
satser inom målområdet. 
Innehållsansvarig: Anita Linell
Sidan uppdaterad den 10 mars 2009
Relaterade länkar
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • MiljöSverige
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Socialstyrelsen
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Vägverket
 • Sveriges miljömål
 • Miljö och hälsa - läs mer
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Kontaktperson Anita Linell, avdelningschef, 
Avdelningen för samhällsplanering och hälsa

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
    Hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i utvecklingen av en god 
folkhälsa. Inte bara genom att behandla sjukdom och skada, utan också 
genom sin möjlighet att förebygga dessa samt att främja hälsa.
   Utöver det generella ansvaret för en god hälsa i befolkningen samt 
arbetet för att förebygga ohälsan (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 
1982:763), har hälso- och sjukvården även ett ansvar att upplysa om 
metoder för att förebygga sjukdom och skada. Denna bredare roll 
betonas av regeringen i 2008 års folkhälsoproposition. Regeringen 
anser att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet 
bör stärkas i hela hälso- och sjukvården.
    En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är hälsoorienterad. Det 
betyder att all verksamhet inom hälso- och sjukvården riktar in sig på 
att förbättra hela befolkningens hälsotillstånd. En hälsoorienterad 
hälso- och sjukvård prioriterar aktiviteter som ger de största 
hälsovinsterna inte bara för patienter och individer, utan också för 
hälso- och sjukvårdens egen personal. Det senare för att vara en 
förebild för andra arbetsgivare i samhället. Fördelningen av resurser 
fokuseras dessutom på de befolkningsgrupper som har det största 
hälsobehovet. Detta bidrar till en jämlik hälsa för hela befolkningen 
samt ökade hälsovinster på befolkningsnivå. Ett hälsoorienterat fokus 
går längre än synsättet som ser utvecklingen av hälso- och sjukvården 
som är begränsad till utökad produktion, det vill säga utökade antal 
behandlingar, patientbesök, eller ingrepp.
Innehållsansvarig: Karin Junehag Källman
Sidan uppdaterad den 25 juni 2009
Relaterade länkar
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110

 • Socialstyrelsen
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - läs mer
Kontaktperson Karin Junehag Källman

7. Skydd mot smittspridning
    Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en 
hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska 
förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade.
    Insatser för att förebygga smittspridning är en del av folkhälso-
arbetet och därmed viktigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. 
Skydd mot smittspridning ska därför utgöra ett särskilt målområde. 
Ett fördjupat internationellt samarbete inom smittskyddsområdet är av 
stor vikt och regeringen avser att verka för att smittskyddsfrågor ska 
ges hög prioritet såväl i det samarbete som sker i EU och i närområdet 
som i det samarbete som bl.a. i WHO:s och FN:s regi sker på global 
basis.
Roller och ansvar
    Målområdet skydd mot smittspridning   hör till politikområde 
folkhälsa och flera myndigheter har ansvar för smittskydd. Bland annat 
Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet vilka arbetar med frågor som 
rör smittskydd för människor, medan Jordbruksverket och Livsmedels-
verket arbetar med djur respektive objekt. Landsting/regioner har en 
viktig roll i arbetet med smittskydd hos människor och Statens 
folkhälsoinstitut har sektorsövergripande uppföljning av  målområdet 
som uppgift.
Innehållsansvarig: Ann-Cristine Jonsson
Sidan uppdaterad den 25 november 2009
Relaterade länkar
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Hivportalen
 • ECDC
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 • Socialstyrelsens sidor om hiv/STI
 • Smittskyddsinstitutet
 • STRAMA
Kontaktperson Ann-Cristine Jonsson

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
    Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för 
individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste 
värna om områden som sex- och samlevnadsundervisning, familje-
planering och mödrahälsovård.
    En trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och 
våld är hälsosam. Samhällets syn på sexualiteten bestämmer t.ex. om 
människor som är homo- eller bisexuella utsätts för fördomar och 
diskriminering - och med ohälsa som följd.
    Mäns och kvinnors livsvillkor påverkas av samhällets formella och 
informella strukturer och jämställdhetsfrågor måste vara en integrerad 
del av folkhälsoarbetet för trygg och säker sexualitet och en god 
reproduktiv hälsa. Människor med funktionshinder är i högre grad än 
andra utsatta för faktorer som kan leda till en sämre sexuell och 
reproduktiv hälsa. Detsamma gäller även för människor med annan 
etnisk bakgrund.
    Att förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende 
handlar förutom att stärka individens egen identitet och självkänsla 
också om saklig sexualkunskap och ökad förmåga att hantera rela-
tioner till andra människor. Det preventiva arbetet bör ta fasta på det 
friska och det positiva utan att för den skull negligera hälsoriskerna. 
Regeringen har inte formulerat några nya mål för de bestäm-
ningsfaktorer inom målområdet som påverkar hälsan positivt däremot 
betonas att delmål behöver utvecklas inom de aktuella politik-
områdena. (prop 2002/03:35. s. 77.)

Flera politikområden spelar en viktig roll för att skapa en trygg och 
säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa. De övergripande målen 
för dessa politikområden stämmer väl överens med folkhälsopolitikens 
syften och behov.
    Inom målområdet som rör sexuell och reproduktiv hälsa bedrivs 
arbete för att utveckla och sprida kunskap om evidensbaserade 
metoder och insatser för att arbeta för en trygg och säker sexualitet och 
god reproduktiv hälsa. I arbetet med målområde 8 ingår också att 
analysera, vidareutveckla och sammanställa vetenskaplig litteratur 
kring bestämningsfaktorer för sexuell och reproduktiv hälsa. Detta 
arbete innebär också att vidareutveckla bestämningsfaktorer och 
indikatorer för området. För närvarande följs utvecklingen av oskyddat 
sex, tillgång till tidig abortdiagnos, samt sexuellt våld och tvång.
Roller och ansvar
    Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att vara ett nationellt 
kunskapscentrum för metoder och strategier samt  ett uppföljnings-
ansvar. Målområdet sexualitet och reproduktiv hälsa omfattar ett flertal 
politikområden där hälso- och sjukvårdspolitik samt folkhälsopolitik 
har en naturligt central roll. Viktiga aktörer är olika myndigheter med 
olika ansvarsområden. 
Innehållsansvarig: Marlene Makenzius
Sidan uppdaterad den 25 november 2009
Relaterade länkar
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Hivportalen
 • BRÅ
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Kvinnofridsenheten UAS
 • Rikspolisstyrelsen
 • Skolverket
 • Smittskyddsinstitutet
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 • Socialstyrelsen
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa - läs mer
Kontaktperson Marlene Makenzius

9. Fysisk aktivitet
    Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad 
fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde.
    Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att 
samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 
aktivitet för hela befolkningen.
 • mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till    
             arbetet,
 • mer fysisk aktivitet under fritiden,
 • att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt 
erbjuds möjligheter till motion eller träning på sina egna villkor.
Roller och ansvar
    Statens folkhälsoinstitut har en central roll inom målområdet - dels 
som nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier och dels 
som ansvarig myndighet för uppföljning. På målområdet fysisk 
aktivitet finns flera viktiga aktörer såsom kommuner, landsting/
regioner, länsstyrelser, myndigheter samt frivilligsektorn.
Innehållsansvarig: Anna Jansson
Sidan uppdaterad den 20 januari 2010
Relaterade länkar
 • Uppmärksamhetsvecka matvanor och fysisk aktivitet
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Fysisk aktivitet - läs mer
 • Boverket
 • Naturvårdsverket
 • Riksidrottsförbundet
 • Skolverket

 • Vägverket
Kontaktperson Henrik Beyer
Fysisk aktivitet, byggda miljöer och MI-fysisk aktivitet
Carina Edling Fysisk aktivitet och FYSS
Kent Nilsson Fysisk aktivitet och FaR
Eva Söderberg Fysisk aktivitet, FaR och MI-fysisk aktivitet

10. Matvanor och livsmedel
    Maten har en avgörande betydelse för hälsan. Goda matvanor är bra 
för hälsan och välbefinnandet och är en förutsättning för en positiv 
hälsoutveckling. Goda matvanor, i kombination med framförallt fysisk 
aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem exempelvis hjärt-
kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, 
vissa cancerformer och även psykisk ohälsa. Många av vår tids 
folkhälsoproblem har samband med maten.
    Människor i Sverige har generellt bra matvanor men det finns 
skillnader i matvanor avseende ålder, kön, social och ekonomisk 
situation och var du bor. Ohälsosamma matvanor är vanligare bland 
grupper med låg utbildning och låg inkomst och fetma följer ett tydligt 
socialt mönster där människor i socialt utsatta positioner drabbas 
hårdast. Detta leder till ojämlikhet i hälsa. 
    Matvanor är komplexa och många olika faktorer spelar in i val av 
mat, exempelvis kultur och vanor, tillgänglighet och utbud till olika 
sorters livsmedel, pris och marknadsföring. För att främja goda 
matvanor behövs en bred satsning på olika nivåer i samhället där olika 
aktörer drar åt samma håll med en gemensam målsättning. Det är 
också viktigt att tydliggöra samband mellan matvanor och olika 
hälsoutfall.
Roller och ansvar
    Statens folkhälsoinstitut har en central roll inom målområdet, dels 
som nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier och dels 
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som ansvarig myndighet för uppföljning av målområdet.  Flera  olika 
myndigheter är   aktörer på målområdet, men med olika 
ansvarsområden och uppdrag. 
Innehållsansvarig: Nina Åkeson
Sidan uppdaterad den 20 januari 2010
Relaterade länkar
 • Uppmärksamhetsvecka matvanor och fysisk aktivitet
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Kost och matvanor - läs mer
 • Jordbruksverket
 • Konsumentverket
 • Livsmedelsverket
 • Naturvårdsverket
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
Kontaktperson Nina Åkeson

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning & spel
    Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende 
påverkar hälsan. Riksdag och regering har beslutat om mål och 
insatser inom alkohol-, narkotika-, tobak-, dopnings- och spelpolitiken.     
    De övergripande målen för samhällets insatser inom dessa områden 
är: 
 • Minskat bruk av alkohol och tobak.
 • Ett samhälle fritt från narkotika och dopning
 • Minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. 
    Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och 
arbeta för ett narkotikafritt samhälle har länge varit viktiga 
folkhälsofrågor. I propositionen 2002/03:35 Mål för folkhälsan följer 
man folkhälsokommitténs rekommendation (SOU 2000:91) om bättre 
samordning mellan olika aktörer och större uppmärksamhet på 

sambandet mellan olika beroenden.
    Inte sällan är det samma personer som utgör riskgrupp för tex 
alkohol, narkotika och spel. Det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet måste därför, för att bli effektivt, behandlas i ett sammanhang.
I propositionen 2007/08:110 poängteras individens behov av integritet 
och valfrihet för sin hälsa och även kommunernas och landstingens 
viktiga roll inom folkhälsoarbetet understryks. Målet för politikområde 
folkhälsa är att folkhälsan ska förbättras för de grupper i samhället 
som har sämst hälsa idag.
Roller och ansvar
Statens folkhälsoinstitut har en central roll inom målområde 11 som 
nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, som ansvarig 
myndighet för uppföljning samt som tillsynsmyndighet när det gäller 
alkohol och tobak. Förutom Statens folkhälsoinstitut finns   flera 
andra  aktörer på detta för folkhälsan prioriterade  målområde. Dels 
andra myndigheter, men framförallt kommuner, landsting/regioner, 
länsstyrelser och frivilligorganisationer spelar en viktig roll i det 
förbyggande och hälsofrämjande arbetet.
Sidan uppdaterad den 10 mars 2009
Relaterade länkar
 • En förnyad folkhälsopolitik, Proposition 2007/08:110
 • Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) - läs mer
 • Tobak - läs mer
 • Alkohol - läs mer
 • Narkotika - läs mer
 • Dopning - läs mer
 • Spel - läs mer
 • Lotteriinspektionen
 • Rikspolisstyrelsen
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
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 • Tullverket
 • Riskbruksprojektet
Kontaktpersoner
Tobak, alkohol, narkotika och dopning: Åsa Domeij, chef Avd. för 
drogprevention
Spelberoende:  Marie Risbeck, projektledare för spelberoendeupp-
draget, Avd. för levnadsvanor
Tillsyn: Matz Larsson, Avd. för tillsyn

Förslag till nytt gymnasieprogram.

Barn- och fritidsprogrammet   
     Skolverket föreslår följande inriktningar:
Fritid och hälsa, 300 poäng
Pedagogiskt arbete, 300 poäng
Socialt arbete, 300 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Yrkesutgångar
Bad- och Idrottsplatspersonal
Simlärare, Badbevakare
Personlig tränare, gyminstruktör
Barnskötare
Elevassistent, Pedagogisk assistent
Personlig assistent, Assistent inom boende och daglig verksamhet
Väktare
Yrkeshögskolestudier och högskolestudier
Pedagogiska och sociala områden
Fritids- och friskvårdssektorn

Skolverkets förslag till examensmål för barn- och fritidspro-
grammet
    Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta 
med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesom-
råden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska 
eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för 
högskolestudier inom dessa områden.
   Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik. Pedago-
gik handlar om människors lärande, utveckling, levnadsvillkor, kom-
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munikation och pedagogiskt ledarskap. Utbildningen ska leda till att 
eleverna kan möta, assistera och pedagogiskt leda människor i alla 
åldrar. Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor samt om 
olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom pro-
grammet.
    Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ingå i utbildningen 
för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa. Känne-
tecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är sam-
verkan, samarbete och kommunikation. För att arbeta med människor 
krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa 
optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. 
Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att särskilt utveckla 
dessa förmågor.
    Verksamheternas betoning på arbete med människor gör att ett etiskt 
förhållningssätt ska vara centralt i utbildningen. Grundläggande demo-
kratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga 
rättigheter har en särskild aktualitet. Genom utbildningens betoning på 
möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet att reflektera över 
och diskutera sociala och kulturella frågor.
    Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär 
arbete med människors hälsa. Därför ska utbildningen leda till att 
eleverna utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt. Eleverna ska 
också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer 
kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor 
och möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet 
att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.
    Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera till 
handlingsberedskap. Eleverna ska därför genomföra uppgifter och lösa 
praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med andra. De 
ska också utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera 
och utvärdera arbetet, såväl på verksamhetssom på individnivå. 

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla initiativförmåga 
och kreativitet för att kunna arbeta på ett utvecklingsinriktat sätt. 
Elevernas medverkan vid val av arbetsformer och innehåll i studierna 
har därför en särskild pedagogisk innebörd.
    Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det 
arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkes-
kunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en 
del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
    Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlings-
utbildning.

Inriktningar
    Barn- och fritidsprogrammet har tre inriktningar.
    Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid 
och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors 
hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda eleverna för arbete 
inom fritids- och friskvårdssektorerna.
    Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns och 
ungas lärande och växande och om olika pedagogiska verksamheter. 
Den ska förbereda eleverna för arbete inom exempelvis förskola, skola 
och fritidshem.
    Inriktningen socialt arbete ska ge kunskaper om sociala processer 
och förhållanden och om socialpolitiska områden. Den ska förbereda 
eleverna för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller 
bevakningsområdet.
   Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.
Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: hälsa; kurs: hälsopedagogik, 100 poäng.
Ämne: naturkunskap; kurs: naturkunskap 1b, 50 poäng.



Ämne: pedagogik; kurser: kommunikation, 100 poäng; lärande och ut-
veckling, 100 poäng; människors miljöer, 100 poäng; pedagogiskt 
ledarskap, 100 poäng.
Ämne: samhällskunskap, kurs samhällskunskap 1c, 50 poäng.
Ämne: svenska/svenska som andraspråk; kurs: svenska/svenska som 
andraspråk 2, 100 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Framtidsvägen betonar dock att ”…den sociala aspekt som finns i 
programmet ska synliggöras och att hälso- och friskvårdsaspekten ska 
förstärkas” (s. 447).
     Gemensamt för de olika yrken som programmet leder till är att de 
handlar om kommunikation och professionellt bemötande av andra 
människor. Programmets gemensamma grunder bärs av ämnena peda-
gogik (inklusive kommunikation och pedagogiskt ledarskap) och 
hälsa.
    Dessa grunder förstärks av de övriga programgemensamma ämnena:
Kurs två i ämnet svenska/svenska som andraspråk ska vara program-
gemensamt karaktärsämne, vilket motiveras av att programmets yrkes-
kompetenser är beroende av
• en språkligt kommunikativ kompetens (lyssna - tala, läsa – skriva) 
som ämnet förväntas bidra till,
• kunskaper om människors olika villkor. Litteraturläsning kan i fråga 
om detta bidra till djup och inlevelseförmåga.
• en personlig mognad och en trygg identitet. Även den utvecklingen 
kan berikas  genom litteratur.
Den kompletterande kursen i ämnet samhällskunskap ska vara pro-
gramgemensamt karaktärsämne för att förstärka kunskaperna om
• bakgrunder till mänskliga rättigheter, barns rättigheter etc.
• grunder för förståelse av politiskt styrda verksamheter.

Den kompletterande kursen i ämnet naturkunskap ska vara program-
gemensamt karaktärsämne för att förstärka kunskaperna om
• hållbarhetsfrågor
• naturvetenskaplig förståelse som grund för fördjupningar inom 
pedagogiska verksamheter,hälsa, träningslära, friskvård och funktions-
hinderområdet etc.
Samtliga branschkontakter har tillstyrkt ovanstående.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
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7952/7956 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter i fysiska miljöer.

(SAB delar av KT och M mm. DC, DK delar av 39 mm)

7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska 
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska 
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400). 
Motsvarande byggda miljöer se 723

7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska 
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724

7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d. 
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69

79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader. 
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier. 
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala 
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414 
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella 
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus. 

Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517 
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder. 
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga 
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193 
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194 
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198 
Elektricitetsverk.

Verksamheter: 
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O 
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning 
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O 
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)

79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus. 
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader 
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524 
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o 
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529 
Övriga merkantila byggnader

79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga 
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader 
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus. 
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381 



Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383 
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer. 
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader. 
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till 
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d 
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i 
66/69.

79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d. 
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för 
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557 
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.

79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 
Alkoholistanstalter.
Verksamheter 
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o 
d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler. 
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika 
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande 

verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )

79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader. 
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573 
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575 
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker. 
Paviljonger o.dyl.

79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid, 
underhållning och sport. 
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821 
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer. 
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader 
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler. 
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano. 
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586 
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och 
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport. 
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga 
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara 
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 



72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. 
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, 
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader : 
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263 
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor. 
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268 
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar. 
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader 
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a: 
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O 
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O 
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl. 
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår 
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Om brott och kriminalvård

Rättsväsende                
Sida Tabell nr/område  i årsboken
470  482 Rättsväsende

473  483 Återfall i brott
 
475  484 Brott mot enskilda personer

477  485 Utsatts för brott mot enskild person 2007, andel inom 
 respektive åldersgrupp i befolkningen

477  486 Personer som känt otrygghet vid utevistelse i sitt 
 bostadsområde sen kväll 2008, procent

477  487 Anmälda brott 1950–2008

478  488 Anmälda brott per 1 000 av medelfolkmängden i de fem 
 län som hade högst respektive lägst frekvens 2008

478  489 Uppklaringsprocent 1950–2008

478  490 Personer lagförda för brott totalt och efter huvudpåföljd 
 1975–2008

479  491 Utsatta för brott mot person 2007 i olika grupper, procent

480  492 Anmälda brott

481  493 Anmälda brott 2008, länsvis

481  494 Anhållanden, häktningsframställningar och häktade 
 personer



482  495 Anmälda brott, uppklaringsprocent efter brottstyp

483  496 Anmälda brott, personuppklaringsprocent efter brottstyp

484  497 Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid 
 brottet  och kön, 2008

485  498 Personer som lagförts för brott efter huvudbrott

486  499 Personer lagförda för brott efter huvudbrott och 
 huvudpåföljd 2008

487  500 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som 
 återfallit i brott inom 1 respektive 3 år, efter ålder

488  501 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som 
 återfallit i brott inom 3 år, efter kön och antal tidigare 
 lagföringar under 10-års-perioden före ingångslagföringen

489  502 Kriminalvårdsanstalter och häkten samt 
 intensivövervakning,  nyintagna

489  503 Kriminalvårdsanstalter, intensivövervakning och frivård, 
 genomsnittligt antal personer

490  504 Omhändertaganden av berusade personer

490  505 Frivård, nytillkomna övervakningsfall

491  506Mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

492  507 Tingsrätter, inkomna mål och ärenden

492  508 Tingsrätter, slutligt handlagda ärenden m.m.
.
493  509 Hovrätter, inkomna mål

493  510 Högsta domstolen, ansökningar om prövningstillstånd

493  511 Nådeansökningar

493  512 Rättshjälp, statens kostnader, miljoner kronor

493  513 Hyresnämnder och arrendenämnder, inkomna ärenden
494  514 Riksdagens ombudsmän, inkomna ärenden

494  515 Mål och ärenden vid vissa andra myndigheter

Domstolsverksamheter o d ingår i SW 34

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


Dagens Nyheter 2010-02-03:

“ Richard Wilkinson och Kate Pickett: 
Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika 
samhällen nästan alltid ... “ (bättre samhällen)

    “Alla mår bättre av jämlikhet. Det är den lika enkla som provo-
cerande tesen bakom en ny debattbok. Ulrika Kärnborg upp-
muntrar alla – särskilt politiker – att läsa Jämlikhetsanden.”

    “I Genève lär det finnas en psykiatrisk klinik som specialiserat sig 
på behandling av de mycket rika.

En av de vanliga orsakerna till psykisk ohälsa bland de murinhäg-
nade lyxvillornas och italienska sportbilarnas ägare påstås konstigt nog 
vara känslan av mindervärde.
    När grannen rattar en splitter ny Ferrari lider man då inte helvetets 
alla kval av att behöva köra förbi hans garageinfart i bara en BMW? 
Om hans årsinkomster mäts i åttasiffriga belopp, hur kul är det då att 
kalla sig miljonär?
    Om denna mänskliga förmåga att må dåligt även när man har det 
oförskämt bra, handlar en av förra årets mest omdebatterade brittiska 
böcker, ”The Spirit Level”  (nu på svenska med titeln ”Jämlikhetsan-
den”).
    Författarna Richard Wilkinson och Kate Pickett, som båda är 
välrenommerade forskare i epidemiologi, har beslutat sig för att bevisa 
en tes som i vårt politiska klimat blivit kontroversiell: att jämlika 
samhällen nästan alltid är bättre samhällen.

Det låter nästan som en parodi på en titel ur floden av vänsterlittera-
tur, men det är det inte. Tvärtom ger boken ett av de mest övertygande 
och välargumenterade förslagen till social förbättring som jag läst på 
tio år.
    Författarnas undersökning, imponerande i sin bredd, bygger på om-
fattande statistik från 21 rika länder, bland annat Sverige, samt USA:s 
delstater. Den säger mer om vilka vi är och vart vi är på väg än 100 
svenska debattartiklar.
    En stötesten för den Panglossaktiga liberalism som varje dag för-
kunnar att vi lever i den bästa av världar (”aldrig har så många varit så 
välbeställda som nu”  eller ”aldrig har valfriheten var så total som i 
dag”) har varit de brant stegrande ohälsotalen i många av världens rik-
aste länder.

Mot bilden av en överväldigande materiell välfärd måste forskarna 
ställa rapporter om den lavinartat ökande förskrivningen av psykofar-
maka, den tilltagande sjukliga fetman, kriminaliteten, våldet, tonårs-
graviditeterna, utbyggnaden av fångvården, den ökande psykiska ohäl-
san bland barn och ungdomar. Bland annat. Tillväxt är tydligen inte 
allena saliggörande.
    I Sverige har en begriplig skepsis ofta gjort sig gällande när det 
gäller hur samtiden pratar om stress och oro. Forskare och debattörer 
har vädrat en försiktig kritik av den postmoderna ”tycka synd om-
kulturen”.
    Kanske lever den samtida svensken så skyddat att minsta motgång 
bryter ned honom eller – oftare – henne? Kanske är snacket om stress 
och ångest bara just snack?

Problemet med det resonemanget, visar författarna till ”Jämlikhets-
anden”, är bara att annan forskning, till exempel av Jean Twenge, psy-



kolog vid San Diego-universitetet, faktiskt har lyckats belägga att vi 
verkligen är mycket oroligare och ängsligare än tidigare.
    Under en period på 40 år ökade amerikanarnas oro konstant. Vid 
slutet av 80-talet kände det genomsnittliga barnet i USA större oro än 
de som var psykiatriska patienter på 50-talet.
    Studier på andra håll visar samma sak. I de flesta industriländer har 
det skett en väsentlig ökning av ångest och depressioner. Bland 
ungdomar har det nästan alltid återföljts av en högre frekvens av 
beteendestörningar som brottslighet, alkoholism och drogmissbruk.

Så varför lyckas människorna i västvärlden inte njuta av det 
välstånd vi skapat åt oss? Varför blir folkhälsan sämre i takt med att vi 
blir mättare?
    Både till höger och vänster på den politiska skalan har det alltid 
funnits personer som känt på sig att ojämlikhet leder till social splitt-
ring, svårigheten har varit att bevisa det. I industrialismens tidevarv 
oroade sig många, inte minst de konservativa, för att samhället skulle 
atomiseras.
    Vårt samhälle, där individen är lika lösryckt och atomiserad som 
någonsin på 1800-talet, präglas av konkurrens, alienation och 
avundsjuka, skriver Wilkinson och Pickett. Statusjakt är något som 
tycks bli viktigt i tider då människor känner sig osäkra på varandra, är 
dåliga på att visa tillit, känner bristande trygghet och förankring.

Statusjaktens och jämförandets källa är inkomstskillnaderna. Dessa 
skillnader har blivit gigantiska, framför allt i USA och Storbritannien. 
Då spelar det mindre roll att de fattiga i USA och Sverige materiellt 
sett är mindre fattiga än de var för 50 år sen. Relativt sett är de ändå 
mindre värda, i båda sina egna och de rikas ögon.

I det materiella misslyckandets fotspår följer en störtsjö av diagno-
ser. Människor som från barnsben lär sig att betrakta sig själva som 
andra klassens varelser (”white trash”) med andra klassens konsum-
tionsvanor, till skillnad från kändisarna och eliten vars kroppar och liv 
utrustas med lyxartiklar som de flesta andra bara kan drömma om, blir 
så småningom sjuka eller kriminella. Vilket egentligen är absurt, 
eftersom kapplöpningen om vem som har mest prylar när han eller hon 
dör blivit ohållbar i ett läge där vi av klimatskäl måste begränsa kon-
sumtionen.
    Sambanden är tydliga: ju jämlikare ett samhälle är, desto fredligare, 
friskare och mer högpresterande ter sig dess befolkning. Sverige, skri-
ver forskarna, utgör lite av ett undantag, eftersom landet fortfarande 
tillhör de mest jämlika i västvärlden; dock med blixtsnabbt ökande 
klassklyftor, vilket kanske förklarar de gåtfullt höga ohälsotalen för 
svenska ungdomar.

Det måste ha krävts en del mod för att ge ut ”Jämlikhetsanden” mitt 
under brinnande lågkonjunktur, när kampen för jobben överskuggar 
allt annat.
    Just därför hoppas jag att så många politiker som möjligt läser den.
Budskapet om att det går att vända den negativa spiral som våra 
moderna samhällen befinner sig i är helt enkelt för hoppfullt för att de 
ska ha råd att missa det.
    På lördag kl 13 framträder Richard Wilkinson på ABF i Stockholm.

Ulrika Kärnborg
ulrika.karnborg@dn.se  “
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Aftonbadet 2010-01-27:

“ Sjuka klyftor.”
   “ Fredrik Reinfeldts regering ökar de ekonomiska klyftorna i 
Sverige – en politik som kan leda till ökad ohälsa, missbruk och 
kriminalitet, enligt forskarrön i boken Jämlikhetsanden. “
    “ Dan Josefsson: Ekonomisk ojämlikhet skapar medicinska och 
sociala problem – för alla. “

“ Sedan muren föll  för 20 år sedan har drömmen om ett samhälle med 
små inkomstklyftor onekligen hamnat på dekis. Sovjetsystemets haveri 
gav högern möjlighet att associera jämlikhet med totalitarism och 
nationers ekonomiska sammanbrott och i vart fall delar av vänstern 
erkände sig besegrad.
    Socialdemokraterna övergav 1989 den fulla sysselsättningen som 
överordnat mål och under 1990-talet accepterade även Vänsterpartiet 
en snabbt växande ekonomisk ojämlikhet. Det rådde politisk konsen-
sus om att högre tillväxt är en patentmedicin mot alla samhälls-
problem, och att vägen mot högre tillväxt går via ökade inkomst-
skillnader. Resultatet har blivit politisk apati, inte minst inom vänstern. 
Det är verkligen så som den amerikanske högerekonomen och jämlik-
hetsmotståndaren Henry Wallich nöjt konstaterade redan på 1970-
talet: ”Tillväxt är ett surrogat för jämlikhet i inkomst. Så länge det 
finns tillväxt, finns det hopp, som gör att inkomstskillnader kan tolere-
ras”.

Men långt ifrån alla är nöjda med tillväxt-surrogatet. I dag tjänar en 
Ica-handlare 150 gånger mer än sin anställda kassörska. En närings-
livsbeställd undersökning råkade våren 2009 avslöja att 72 procent av 
svenska folket tycker att inkomstskillnaderna är för stora, inklusive 53 
procent av moderaternas väljare.

    Det är alltså hög tid att återigen prata om jämlikhet. Lämpligt därför 
att den omtalade boken The Spirit Level nu släpps på svenska, Jäm-
likhetsanden. Det svårbegripliga namnet förklaras av att originaltiteln 
är nästan lika knepig; The Spirit Level betyder bland annat vattenpass. 
Den har potential att slamdunka tillbaka jämlikheten på den globala 
politiska dagordningen.
    I Jämlikhetsanden driver de två brittiska epidemiologerna Richard 
Wilkinson och Kate Pickett med förkrossande vetenskaplig tyngd 
tesen att det är den ekonomiska ojämlikheten i sig själv som är orsak 
till de flesta svåra samhällsproblem. Oavsett om man undersöker psy-
kisk och fysisk ohälsa, missbruk, övervikt, dåliga utbildningsnivåer, 
kriminalitet, begränsad social rörlighet eller bristande tillit människor 
emellan så står problemen i direkt relation till ett lands grad av 
ekonomisk ojämlikhet.
    Det så många av oss betraktat som lösningen – höjd BNP och där-
med växande rikedom – visar sig i Wilkinson och Picketts gigantiska 
studie inte ha någon lindrande effekt överhuvudtaget. Ett sådant sam-
band finns visserligen fortfarande kvar i fattigare länder, men för 
världens 20 rikaste länder gäller att ju mer ojämlikt landet är, desto 
större är problemen, oavsett hur hög landets BNP är. Enda sättet att få 
ett rikt land att fungera bättre är att aktivt öka den ekonomiska 
jämlikheten.

Detta är sensationella rön. Men ännu mer uppseendeväckande är nog 
att ekonomisk ojämlikhet faktiskt skapar problem i samtliga inkomst-
skikt – inklusive de översta. Rika människor i starkt ojämlika länder 
som Storbritannien och USA löper större risk att dö i förtid, drabbas av 
psykisk sjukdom eller bli missbrukare än den som är rik i ett mer 
jämlikt land som Japan, Norge eller Sverige. Jämlikhetsandens poäng 
är att samtliga invånare förlorar på ekonomisk ojämlikhet, också de 
som vi kanske fram till nu sett som systemets självklara vinnare.



Författarna understryker att alla samband som redovisas är vetenskap-
ligt belagda, att källmaterial hämtats från betrodda institutioner som 
FN och OECD och att bokens rön på sedvanligt sätt publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter innan det samlats i bokform. För att dubbel-
kolla sina upptäckter har man undersökt USA:s 50 delstater, som 
sinsemellan har mycket olika grader av inkomstspridning. Det visar 
sig att sambanden är starka också där: Ju mer ojämlik en delstat är, 
desto större är de medicinska och sociala problemen hos alla.

Som förklaring hänvisar Wilkinson och Pickett till nya upptäckter 
inom neurologin, där man tack vare avancerade tekniker för hjärn-
scanning kunnat visa att vi människor är oerhört relationella till vår 
natur. Livet igenom är vi beroende av samspel med våra medmänni-
skor för att kunna fungera och en av våra mest grundläggande överlev-
nadsstrategier är att ständigt bevaka vår statusmässiga position i 
gruppen. Stora statusskillnader skapar skadlig stress. Värst är stressen 
för den som befinner sig längst ned på inkomstskalan utan chans att ta 
sig uppåt. Men ju mer ojämlikt samhället är, desto högre blir fallet för 
den som är privilegierad och tappar sin position. Detta skapar skadlig 
stress också i samhällets ekonomiska toppskikt. Bara om vi sprider 
inkomsterna så jämnt som möjligt kan våra sociala hjärnor tillåta sig 
att slappna av.
    Wilkinson och Pickett konstaterar att politiker världen över försöker 
komma tillrätta med sociala och medicinska problem som kriminalitet, 
utslagning och ohälsa genom långa rader av mer eller mindre 
fantasifulla punktinsatser. Bakom en tunn fasad av handlingskraft har 
vi i praktiken gett upp kampen för ett bättre samhälle, eftersom 
problemen ter sig olösliga. Mot denna apati ställer Wilkinson och 
Pickett begreppet ”evidensbaserad politik”. Om den rika världens 
politiker verkligen vill skapa en bättre framtid finns det bara en sak att 
göra: Minska inkomstskillnaderna.

    Jämlikhetsanden är därmed en bok som vill förändra världen. 
Forskarna hoppas att deras avslöjande av ojämlikhetens konsekvenser 
ska få lika stor betydelse för politiken som upptäckten av bakteriernas 
roll för smittspridning en gång fick för sjukvården. På samma sätt som 
modern sjukvård enligt lag måste bedrivas på ett evidensbaserat sätt – 
det är inte tillåtet att försöka bota en lunginflammation genom att dra 
patienten genom en grenklyka – så måste framtidens politiker överge 
den ovetenskapliga idén att växande inkomstklyftor kan rättfärdigas av 
ökad tillväxt.

Jämlikhetsanden är en fascinerande bok som inte bara är obligatorisk 
läsning för den svenska vänstern, utan för alla som vill skapa ett huma-
nare samhälle. Det är dags att göra upp med tre decenniers vidskepliga 
politiska föreställningar och i stället kräva en evidensbaserad politik. 
Låt den högerregering som nu så målmedvetet ökar klyftorna, eller den 
eventuella framtida vänsterregering som drar sig för att minska dem, 
redovisa sina – vetenskapliga – belägg för att en sådan politik verk-
ligen gör livet lättare att leva för oss som bor i Sverige och i världen.

Dan Josefsson “

“ Jämlikhetsanden
Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen
Richard Wilkinson och Kate Picket
Övers. Lars Ohlsson
Karneval förlag “
Från vänsterpartiets hemsida:



DN 100309:

“ Behovet av rättvisa.”
“Kolumnen: Göran Rosenberg om varför jämlikhet är en god idé 
för alla.”

“En nyutkommen bok vill leda i bevis att människor i jämlika sam-
hällen har det bättre än människor i ojämlika. På en rad centrala områ-
den som livslängd, hälsa, utbildning, brottslighet och social rörlighet, 
uppvisar jämlika samhällen bättre resultat än ojämlika.
    Samhällen med mindre skillnader i status, löner och förmögenheter 
tycks helt enkelt fungera bättre för alla, rika som fattiga. Boken som 
på svenska heter ”Jämlikhetsanden”  och är skriven av de brittiska 
socialforskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett har väckt berätti-
gad uppmärksamhet eftersom den med en arsenal av tabeller och stati-
stik smular sönder den sedan några årtionden hårt propagerade idén 
om att det är ökad ojämlikhet som är bättre för alla.

Det kan tyckas märkligt att en sådan idé ska behöva smulas sönder 
med tabeller och statistik eftersom de flesta människor nog intuitivt 
uppfattar den som moraliskt provocerande och knappast behöver tabel-
ler och statistik för att övertygas om att den också är socialt ohållbar.
    Jämlikhet och rättvisa är djupt rotade ideal i vår civilisation, till 
skillnad från ojämlikhet och orättvisa. Före Wilkinson och Pickett 
fanns Jesaja: ”Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare 
husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen.”
    De som argumenterat för ökad ojämlikhet har inte uttryckligen 
argumenterat för ökad orättvisa, det hade nog uppfattats som stötande, 
utan för ökad frihet. Ökad frihet betyder i det här sammanhanget ökad 
frihet för individen att nå den position i samhället som han eller hon 
förtjänar och framställs därmed som ett steg mot ökad rättvisa.

    Med en sådan logik blir även ökade skillnader i inkomst ett steg mot 
ökad rättvisa eftersom de mera rättvist påstås återspegla vad folk är 
värda. Dessutom påstås skillnader vara bra för sysselsättningen, risk-
viljan, företagarandan och tillväxten, och därmed bra för alla, rika som 
fattiga. Sin mest jordnära formulering har detta argument fått i det så 
kallade hästskitsteoremet; ju mer havre till hästen desto mer mat till 
sparvarna.

Nåväl, allt detta var empiriskt illa underbyggt redan när det begav 
sig, och nu som sagt också söndersmulat. Även om det kan finnas flera 
förklaringar till de statistiska sambanden mellan jämlikhet och sam-
hälleligt välbefinnande, och även om det finns en avvägning att göra 
mellan jämlikhet och frihet, så har ojämlikhetsandens profeter huvud-
sakligen visat sig vara falska.
    Inkomstspridningen i Sverige är i dag den största sedan mätningarna 
började 1975 och den rikaste hundradelen av befolkningen äger en 
tredjedel av de finansiella tillgångarna mot ”bara”  en femtedel 1997. 
Få skulle säga att detta har gjort Sverige till ett bättre samhälle, än 
mindre ett rättvisare, i synnerhet inte efter de senaste årens finansiella 
excesser och katastrofer. Ökningen av ”utanförskapet”  (enligt Statistis-
ka Centralbyråns definitioner och mätningar) är knappast ett rättvise-
tecken.
    Jag uppehåller mig vid rättvisan eftersom jag tror att frågan om 
jämlikhet till stor del är en fråga om rättvisa. Ojämlikhet är inte bara 
en fråga om ekonomiska skillnader utan också om skillnader i social 
status och socialt värde. Ojämlikheten i samhället ökar när skillnader i 
status och värde uppfattas som mera oskäliga och orättvisa.
    Olika samhällen utvecklar delvis skilda normer och föreställningar 
om vilka skillnader som uppfattas som orättvisa. Historiskt sett har 
Sverige varit ett samhälle där synen på rättvisa skapat en jämförelsevis 
låg tolerans mot stor ojämlikhet men i det avseendet tycks vi inom 



loppet av några årtionden ha genomgått en smärre revolution. I varje 
fall tycks vi i dag godta skillnader i status och rikedom som vi i går 
hade uppfattat som djupt orättvisa.

Till en del tror jag detta beror på att vi alltför okritiskt har svalt det 
faustska erbjudandet om ökad individuell frihet (i teorin bra för var 
och en) till priset av ökad social ojämlikhet (i praktiken sämre för 
alla), vilket i sin tur hänger samman med att vi alltför okritiskt har 
svalt den förföriska idén om ett samhälle där status och rikedom 
fördelas efter meriter; åt de begåvade, välutbildade och företagsamma 
den status och den rikedom som de rätteligen förtjänar.
    Ett problem med ett sådant samhälle är att också meritförvärvade 
positioner och rikedomar visar en stark tendens att gå i arv. Ett annat 
är att vi i ett sådant samhälle börjar betrakta skillnader i status och 
värde som ett individuellt problem och inte som ett kollektivt. Därmed 
försvagas också idén om rättvisa eftersom varje idé om rättvisa är en 
kollektiv idé. Den enes rättvisa måste rimligen också vara den andres.
När var och en anses ha sig själv att tacka/skylla för sin status i 
samhället, och den enes orättvisa därmed blir den andres rättvisa, 
förlorar ojämlikheten sina spärrar och begreppet rättvisa sin mening.
    Det behövs knappast några tabeller för att bevisa att ett sådant 
samhälle är sämre för alla, rika som fattiga, inte heller för att övertyga 
oss om att jämlikhet och social rättvisa fortfarande är ideal värda att 
kämpa för.

Göran Rosenberg
info@rosenberg.se “

Förslag till feministisk plattform.
2010-02-16
     Föreliggande förslag till feministisk plattform är nu redo för re-
missomgång innan det antas av partistyrelsen i april 2010. Platt-
formen ska ersätta det nuvarande kvinnopolitiska programmet 
som hunnit få 10 år på nacken.Vi hoppas att förslaget ska stimule-
ra till en bred diskussion om de feministiska frågorna i partiet. 
   Programgruppen som utsetts av partistyrelsen, har bestått av Mari-
anne Ericsson sammankallande, Jönköpings län, Ida Legnemark, Älvs-
borgs län, båda politikansvariga för de feministiska frågorna i parti-
styrelsen, Ingrid Burman, Uppsala län, Hediye Güzel, Storstockholm 
och Irja Lindroth, Storstockholm.   
    De enskilda ledamöterna i programgruppen har genomfört besök i 
distrikt och lokalorganisationer och en programkonferens genomfördes 
på Syninge kursgård i november 2009.
    Några viktiga punkter bör understrykas innan remissarbetet tar vid.
Vi har inte partistyrelsens uppdrag att skriva ett helt nytt program. Den 
teoretiska inriktningen i vår feministiska analys är fastslagen i parti-
programmet och måste vara vägledande för förslaget.
   Plattformen är tänkt att kunna gälla över en längre tidsperiod och är 
inte tänkt att vara ett handlingsprogram. Dagsaktuella sakfrågor kan 
med fördel utvecklas och hållas aktuella i andra dokument. Den 
balansgången är kanske inte alltid enkel, men detta bör ändå hållas i 
minnet när man läser förslaget.
    Vi vill också informera om att vi avser att bifoga det slutgiltiga 
förslaget en ordlista. En studiehandledning med lästips, diskussions-
frågor etc. kommer att utarbetas när programmet antagits.
    Remisser kan lämnas av partiföreningar och distrikt och skall 
skickas in senast söndag 21 mars till kupolen@vansterpartiet.se
 Ladda ned förslaget  från http://www.vansterpartiet.se/images/stories/
media/dokument/femplattformnumrerad.pdf
Med vänliga hälsningar Programgruppen
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“Kvinnodagens stormiga historia.”
DN 7 mars 2010 

“Den har sitt ursprung i  USA men togs över av Lenin. Sedan föll 
den i glömska innan den på nytt lyftes upp av yttersta vänstern, 
för att till slut bli helt okontroversiell. Så ser internationella 
kvinnodagens historia ut.”

“På måndag, den 8 mars, firas den för 100:e gången sedan starten 
1911. Vid den tiden hade kvinnorörelsen växt sig stark och kampen för 
kvinnors rättigheter — framför allt kvinnlig rösträtt — hade blivit en 
av de stora politiska frågorna.

Det blev också en allt tydligare koppling mellan kvinnorörelsen och 
den politiska vänstern. Idén till en internationell kvinnodag kom från 
den tyska kommunisten Clara Zetkin.
    Efter ryska revolutionen 1917 blev detta ännu mer markant. Firan-
det blev intimt förknippat med kommunismen, och det var på den 
kommunistiska internationalens kvinnokonferens i Moskva 1921 som 
det beslutades att datumet för kvinnodagen skulle vara 8 mars. Året 
efter blev den officiell helgdag i Sovjetunionen.

Det finns många ironier i detta. Den ursprungliga tanken bakom en 
särskild kvinnodag kom inte från den europeiska yttersta vänstern, 
utan från USA där den lanserades 1909.
    Dessutom var det i första hand liberaler som stridit för kvinnors rätt 
under decennierna före ryska revolutionen.

Mary Wollstonecraft och John Stuart Mill lade den filosofiska grun-
den och när kvinnorna slutligen — strax efter första världskriget — 
fick rösträtt i länder som Storbritannien och Sverige var det liberala 
partier som drev igenom beslutet.

    I Sovjet däremot fråntogs alla människor rätten att rösta. Och trots 
att de formellt tillerkändes lika rättigheter med männen blev inte de 
sovjetiska kvinnornas liv lättare efter revolutionen.

- Det var kvinnorna som bar upp Sovjetunionen. De arbetade hårt 
och gjorde dessutom merparten av allt arbete i hemmet, inklusive att ta 
hand om männen när de kom hem stupfulla. Men de saknade hela ti-
den inflytande, säger Kristian Gerner, professor i historia vid Lunds 
universitet.
   - Jag tror att Lenin var ärligt inställd på kvinnans frigörelse, men han 
prioriterade aldrig frågan. Han ansåg att kvinnorna automatiskt skulle 
befrias i och med kommunismens införande.
    Det finns ytterligare en ironi dold här. Det var i hög grad kvinnornas 
demonstrationer som låg bakom tsardömets fall i Ryssland på 
vårvintern 1917. Det är till minnet av den händelsen som kvinnodagen 
infaller just den 8 mars.

Det omedelbara resultatet blev att Ryssland fick ett demokratiskt 
styrelseskick — med kvinnlig rösträtt — för första gången i historien. 
Allt detta upphävdes så snart Lenin gripit makten. Ändå framstod 
Sovjet paradoxalt nog under lång tid som ett föredöme för vänstern 
inom kvinnorörelsen. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets tid-
skrift Morgonbris anordnade på 1930-talet resor till Sovjet, och 
resenärerna var ofta relativt positiva i sina skildringar efter vistelsen.

- De var inte positiva till  diktaturen, men till vissa reformer som den 
sovjetiska regeringen genomfört, exempelvis lagstadgad rätt till för-
värvsarbete. I Sverige infördes rätten till förvärvsarbete fullt ut först 
1939, säger Charlotte Tornbjer, forskare i historia vid Lunds universi-
tet.
    Kopplingen till kommunismen blev dock i slutändan en belastning 
och kvinnodagen var föga uppmärksammad under 1940- och 1950-
talen — ända tills den åter lyftes upp på 1960-talet. Och än en gång 
var det den revolutionära vänstern som gjorde den till sin.



-     Ideologin fungerade länge som en kraftig inspiration, säger 
Kristian Gerner.

Giftermålet med den yttersta vänstern bröts dock ganska snart. På 
1970-talet gick västländerna förbi socialistländerna vad gäller kvinn-
liga rättigheter, och sedan dess har kvinnokampen kommit att handla 
om annat än klasskampspolitik. Samtidigt har kvinnodagen blivit en 
dag som nästan alla kan fira.
    - Det är väl bara i de forna öststaterna som den betraktas med 
misstänksamhet. Där kopplas den fortfarande samman med diktaturen, 
säger Gerner.

Roland Johansson/TT “

“ FAKTA KVINNODAGEN
Den internationella kvinnodagen har en turbulent historia. Här följer 
några av de viktigaste årtalen:
1909: En kampdag för kvinnlig rösträtt införs i USA.
1910: Den tyska kommunisten Clara Zetkin lägger fram ett förslag om 
 en särskild kvinnodag.
1911: Internationella kvinnodagen firas för första gången.
1917: Ryska revolutionen. Firandet av kvinnodagen blir förknippat 
 med kommunismen.
1921: Vid en konferens i Moskva beslutas att kvinnodagen ska firas 
 den 8 mars.
1922: Kvinnodagen blir officiell helgdag i Sovjetunionen.
1969: Efter många år i skymundan lyfts kvinnodagen åter upp i ljuset. 
 Initiativet kommer från studentrörelsen i USA.
1972: Kvinnodagen blir åter ett stort evenemang i Sverige.
1978: Kvinnodagen blir en av FN:s högtidsdagar. Sedan dess har 
 firandet ökat och spridit sig till allt fler länder på jorden.”

”EU och Sverige måste agera mot över-
greppen på kvinnor.”
DN 8 mars 2010

“Nytt upprop: Inrätta en kommission mot massvåldtäkter i väp-
nade konflikter!”

    “Den 18 april 1993 undertecknade några av oss ett upprop på den 
här sidan där vi krävde att massvåldtäkterna på kvinnor på Balkan 
skulle klassas som krigsförbrytelser. 17 år senare tvingas vi konstatera 
att kvinnors säkerhet alltjämt är en marginell utrikes- och säkerhets-
politisk fråga. Nu måste EU med Sverige i spetsen handla, skriver 24 
kända svenskar.
    ”Maktlösa har vi stått vid sidan av.”  Så inleddes ett upprop på den 
här sidan den 18 april 1993 med några av oss som undertecknare. Det 
var krig i Europa och rapporter om massvåldtäkterna på Bosniens 
kvinnor fick kvinnorörelser världen över att reagera starkt. Vi krävde 
stöd till offren och att de sexualiserade övergreppen på kvinnor i väp-
nade konflikter skulle klassas som krigsförbrytelser. Så föddes orga-
nisationen Kvinna till Kvinna, som idag stärker kvinnor i krig och 
konflikter för att deras makt och inflytande ska öka.

Genom de grova övergreppen mot kvinnorna i kriget på Balkan och 
under folkmordet i Rwanda synliggjordes det sexualiserade våldet för 
första gången i historien och ett internationellt tryck på politisk nivå 
skapades. Sexualiserat våld är numera klassat som krigsbrott, brott mot 
mänskligheten och i vissa fall folkmord.
    FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred 
och säkerhet, 2008 antog rådet resolution 1820 som framhåller att det 
sexualiserade våldet i konflikter hotar freden och måste stoppas.

http://www.dn.se/tema/eu
http://www.dn.se/tema/eu


Trots den internationella konsensus som råder när det gäller behovet 
av att stoppa massvåldtäkterna pågår våldet med oförminskad styrka i 
världens konflikthärdar. I DR Kongo finns FN:s största fredsbevarande 
mission på plats, ändå fortsätter våldet och övergreppen mot kvinnorna 
med en brutalitet som är svår att föreställa sig. I Irak har den sexuella 
exploateringen ökat som en följd av invasionen och i Bosnien-Herce-
govina visar nya uppgifter från Amnesty att såren efter våldtäkterna på 
1990-talet ännu ej är läkta.
    FN:s generalsekreterare rapporterade till säkerhetsrådet förra 
sommaren om hur våldet mot kvinnorna kan försvåra fredsprocesser 
och få långtgående effekter för samhället i stort. När familjer och gran-
nar tvingas bevittna våldet uppluckras gemenskapen mellan männi-
skor, offren stigmatiseras liksom de barn som är resultatet av 
övergreppen.
    Våldtäktskulturen tenderar att spilla över till det civila samhället och 
aggressionsnivån höjs.
    Vi menar därför att massvåldtäkterna kan liknas vid massförstörel-
sevapen. Vi tvingas återigen, 17 år senare, konstatera att kvinnors 
säkerhet inte prioriteras i praktiken utan alltjämt ses som en marginell 
fråga inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är frustrerande och 
manar till handling.

Vi kräver av EU med Sverige i spetsen att:
    Öka stödet till lokala kvinnorättsaktivister och deras organisationer i 
konfliktområden som spelar en avgörande roll för att stärka kvinnor 
och främja de mänskliga rättigheterna.
    Öka ansträngningarna för att fler personer som misstänks för att ha 
begått sexuella övergrepp i krig och konflikter ställs inför rätta.
    Ge resurser till FN:s nyinrättade särskilda representant i frågor som 
rör sexualiserat våld i krig, Margot Wallström. Till exempel, inrätta en 
kommission mot massvåldtäkter efter samma modell som kommissio-

nen mot massförstörelsevapen, vilken utrikesminister Anna Lindh 
initierade 2003. En kommission kan kraftsamla och ta fram realistiska 
målsättningar för hur våldet ska bekämpas.

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Amelia Adamo, tidningsmakare
Astrid Assefa, skådespelare
Hans Blix, f d ordförande Internationella kommissionen mot massför-
störelsevapen
Catti Brandelius, konstnär och artist
Anna Carrfors Bråkenhielm, vd Silverback
Anders Brännström, generalmajor
Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben
Sandra Dahlén, författare och sexualupplysare
Dilsa Demirbag-Sten, författare och journalist
Kerstin Ekman, författare
Lena Endre, skådespelare
Kerstin Grebäck, internationell ordförande Internationella Kvinnoför-
bundet för Fred och Frihet
Marika Griehsel, journalist och dokumentärfilmare
Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm
Barbara Hendricks, operasångerska
Ulrika Knutson, journalistordförande Publicistklubben
Caroline Krook, biskop emeritus
Marianne Lindberg de Geer, konstnär
Michael Nyqvist, skådespelare
Suzanne Osten, konstnärlig ledare Unga Klara
Maria Sveland, författare och journalist
Karin Söder, f d utrikesminister och partiledare Centerpartiet
Per Wirtén, författare “



“Nyanlända ska lära om Sverige.”
DN 2010-03-04

“Kommunerna ska ansvara för att invandrare får lära sig hur 
Sverige fungerar. Allt ifrån lagstiftning till hur ett föräldramöte 
går till  ska stå på schemat, enligt den utredning som regeringen 
beställt.”

    “– Det är viktigt för vilken person som helst, som kommer ny till ett 
land att veta hur samhället fungerar. Och framför allt för den grupp 
som det handlar om, flyktingar och deras anhöriga, är det väldigt 
viktigt för etablering på arbetsmarknaden och i samhället, säger inte-
grationsminister Nyamko Sabuni (FP).
    Sabuni fick på torsdagen ett första förslag av den utredning, som ser 
över hur samhällsorienteringen för nyanlända invandrare ska se ut.
    – Det handlar om de värden som anges i regeringsformen, hur den 
svenska välfärdsstaten fungerar och vardagslivets regler, säger pro-
fessor Erik Amnå som utreder frågan.

Information föreslås bland annat ges om hur det går till att ordna ett 
arbete, hur sjukvården fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter en 
person har, men också vilka seder och normer som finns i det svenska 
samhället.
    – Det kan gälla systemet med utvecklingssamtal, som är en rutin 
inom skolan, men som kan uppfattas som alarmerande och väcka frå-
gor som ”har barnet gjort bort sig?”. Den typen av enkla vardags-
livskunskaper tycker vi också är viktiga att skicka med, säger Amnå.
    Kommunerna ska erbjuda 60 timmars samhällsorientering för de 
nyanlända invandrarna, som omfattas av den nya etableringslag, som 
föreslås träda i kraft 1 december 2010. Inga prov kommer att hållas 

och inga betyg kommer att delas ut. För dem som inte vill delta i sam-
hällsorienteringen dras etableringsstödet in.

Enligt Nyamko Sabuni anser många invandrare att de hade behövt 
samhällsorientering som nyanlända i Sverige.
    – Många lär sig med tiden, men de anser att det hade underlättat 
etableringen i samhället att ha fått informationen så tidigt som möjligt, 
säger Sabuni.
    Socialdemokraterna håller med om att det är viktigt att ge nyanlända 
relevant information.
   – Behövs det skärpas upp är det positivt, säger Luciano Astudillo 
(S).

Elina Lundberg/TT “

http://www.dn.se/tema/socialdemokraterna
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SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.

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)

Sven Wimnell 3 mars 2010: Sammanfattning av Sven Wimnell 30 
januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning. http://
wimnell.com/omr36-39za.pdf samt kommentarer om världsplanering, 
klimatplanering och välfärdsplanering.
(http://wimnell.com/omr36-39zasid365-379.pdf)

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.
Ämnet hör hemma här, men se område 6525-6529 där redovisningen 
har placerats ihop med frågor om försvar, krig och fred o d.  

Sven Wimnell 080524: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals 
länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under 
departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem 
(http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080203+081231+100211: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. 
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Med innehållsförteckningar för de senaste årens utredningar.

Samhällskunskap i skolan se område 108.
Humanistiska programmet på gymnasiet  se område 109.
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7957 Undervisning o d. Forskning.

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Utbildning och forskning

Sida Tabell nr/område  i årsboken
498  516 Utbildning – utbildningsnivå

500  517 Utbildningsnivån för befolkningen 25–64 år 1990–2008

500  518 Andel elever i grundskolan med annat modersmål än 
 svenska

500  519 Övergångsfrekvens till högskolan inom 3 år från 
 gymnasieskolans linjer/ program

501  520 Befolkning, 16–74 år, efter utbildningsnivå, kön och ålder 
 2008

502  521 Befolkning, 25–64 år, efter utbildningsinriktning/- nivå 
 samt kön 2008

503  522 Total utbildningskostnad i löpande priser, mnkr och andel 
 av BNP

504  523 Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass

505  524 Elever i förskoleklass efter kön, huvudman och modersmål

506  525 Inskrivna barn i förskola och fritidshem, i kommunal och 
 enskild regi den 15 oktober 2008, länsvis

507  526Antal familjedaghem, inskrivna barn i familjedaghem i 
 kommunal och enskild regi den 15 oktober 2008, länsvis

507  527 Elever och skolor i grundskolan

508  528 Elever i särskolan under höstterminerna

508  529 Elever i specialskolan under höstterminerna

509  530 Elever i grundskolan med betyg och betygsfördelning per 
 ämne i årskurs 9 vårterminen 2008

510  531 Elever i grundskolan med annat modersmål än svenska

511  532 Svenskundervisning för invandrare,studieresultat och 
 elevtimmar efter kön

512  533 Svenska elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola i 
 svenska utlandsskolor

513  534 Sökande och intagna till gymnasieskolan, höstterminen 
 2008

514  535 Elever i gymnasieskolan den 15 oktober

515  536 Elever som slutfört gymnasieskolan under läsåret

516  537 Elever med slutbetyg från gymnasieskolan och andel med 
 grundläggandebehörighet till universitet och högskolor samt 
 genomsnittlig betygspoäng, läsåret 2007/2008

517  538 Elever vid folkhögskolor

517  539 Elever i kommunal vuxenutbildning under läsåren

518  540 Högskolenybörjare, nybörjare vid visshögskola, 
 registrerade studenter, examina och examinerade personer 
 läsåret 2007/2008 per universitet/högskola efterkön

520  541 Registerade studenter efter universitet/ högskola och kön

522  542 Examina efter område, yrkesexamen/  
 utbildningsgrupp och kön



524  543 Doktorandnybörjare efter nationellt forskningsämnes- 
 område och kön

525  544 Doktorander under hösten efter nationellt 
 forskningsämnesområde och kön
526  545 Doktorander under hösten efter universitet/högskola o kön

527  546 Licentiatexamina efter nationellt forskningsämnesområde 
 och kön

528  547 Doktorsexamina efter nationellt forskningsämnesområde 
 och kön

529  548 Tjänstgörande och tjänstlediga lärare, översikt

529  549 Tjänstgörande och tjänstlediga lärare 2008/2009

530  550Utgifter för forskning och utveckling (FoU) på utförande 
 sektor, miljoner kronor,löpande priser

530  551Utgifter för forskning och utveckling(FoU) på utförande 
 sektor, miljoner kronor, 2007 års priser

531  552 Utgifter för forskning och utvecling(FoU) på utförande 
 sektor och finansieringskällor 2007, miljoner kronor

531  553 Antal årsverken för forskning ochutveckling (FoU) på 
 utförande sektor

532  554 Företagssektorns forskning och utveckling (FoU)

532  555 Gruv- och industriföretagens utgifter för forskning och 
 utveckling (FoU), miljoner kronor

533  556 Gruv- och industriföretagens forskning och utveckling 
 (FoU) i relation till vissa totaldata för företagen 2007

534  557 Universitets- och högskolesektorns forskning och 
 utveckling (FoU) 2007, personaldata, FoU-årsverken

535  558 Universitets- och högskolesektorns forskning och 
 utveckling (FoU) 2007, intäkter, miljoner kronor

536  559 Statliga anslag för forskning och utveckling (FoU) 
 fördelade på ändamål, miljoner kronor i löpande priser

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Skolinspektionen.
Hem Från Skolinspektionens hemsida på Internet 4 mars 2010.

Webbkarta

 • Kvalitetsgranskning
 ◦ Planerade kvalitetsgranskningar
 ▪ Läsprocessen i svenska
 ▪ Musik i grundskolan
 ▪ Rektors ledarskap
 ▪ Samhällskunskap i gymnasieskolan
 ◦ Pågående kvalitetsgranskningar
 ▪ Betygssättningen i gymnasieskolan
 ▪ Engelska i grundskolan
 ▪ Kvalitet i fritidshem
                         ▪     Tyck till om ditt fritidshem
 ▪ Läsprocessen i svenska och 

naturorienterande ämnen
 ▪ Självstudier/tidsanvändning i 

gymnasieskolan
 ▪ Skolors kompensatoriska förmåga
 ▪ Skolsituationen för elever med 

funktionsnedsättning i gymnasieskolan
 ▪ Språk- och kunskapsutveckling för barn och 

elever med annat modersmål än svenska

 ▪ Svenska för invandrare: Uppföljning och 
individanpassning

 ▪ Undervisningen i fysik i grundskolan
 ▪ Undervisningen i matematik - 

gymnasieskolan
 ▪ Undervisningen i moderna språk
 ▪ Undervisningen i särskolan
 ▪ Undervisningen i svenska i gymnasieskolan
 ▪ Uppföljning och utvärdering av elevers 

kunskapsutveckling
 ◦ Genomförda kvalitetsgranskningar
 ▪ Lärares utbildning och behörighet
 ▪ Skolornas arbete vid trakasserier och 

kränkande behandling
 ▪ Alla rapporter
 ▪ Resultat
 ▪ Rekommendationer
 ▪ Goda exempel
 ▪ Så säger lagen
 ▪ Kränkningar, trakasserier och 

mobbning
 ▪ Så gjordes granskningen
 ▪ Fördjupningsmaterial
 ▪ Gör en anmälan
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 ▪ Skolsituationen för elever med 
funktionsnedsättning i grundskolan

 ▪ Studieavbrott i gymnasieskolan
 ▪ Undervisning vid Hem för vård eller boende
 ▪ Alla rapporter
 ▪ Undervisningen i matematik
 ▪ Alla rapporter
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 ▪ ... veta mer om lagen
 ▪ Planer mot kränkande behandling 

och diskriminering
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 ◦ Trycksaker
 ▪ Vi vässar pennan
 ◦ Vi vässar pennan!
 ▪ ”Alla har rätt till minst godkänt”
 ▪ Vanliga brister
 ▪ Snabbtesta din skola
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 ▪ Barnens rättigheter
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 ▪ Status för rekrytering
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Från skolverkets hemsida 22 februari 2001.
http://www.skolverket.se

Aktuella reformer
Välkommen till Skolverkets samlingssida för aktuella reformer 
inom förskola och skola.

Skolformsövergripande
Ny betygsskala (Planeras träda ikraft 2011/2012)

Nya bestämmelser om kränkande behandling och diskrimineringing 
(Trädde ikraft 1 juli 2009)

Ny Skollag (planeras träda ikraft 1 juli 2011)

Förskola
Förslag till förnyad läroplan för förskolan (ej beslutat)

Barnomsorgspeng (Trädde ikraft 1 juli 2009)

Allmän förskola även för treåringar (Införs fr.o.m 1 juli 2010)

Grundskola
Skola 2011 - Nya läroplaner (Planeras gälla fr.o.m läsåret 2011/12)

Nationella prov (åk.5 fr.om 2009, åk.3,9 fr.o.m 2010)

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen (Infördes 15 juli 
2008)

Gymnasieskola
GY2011

Lärlingsutbildning (Försöksverksamhet pågår, slutredovisning 1 nov 
2011)

Spetsutbildningar (Försöksverksamhet inleddes hösten 2009 och 
omfattar utbildningar som startar 2009-2014)

Vuxenutbildning

Förändringar inom svenskundervisning för invandrare (sfi)
Sfi-bonus (försöksverksamhet till 2012)

Nationella slutprov för kurser i sfi (Införs succesivt fr.o.m 1 januari 
2009)

Ny kursplan för sfi (Gäller fr.o.m 1 januari 2009)

Senast granskad: 8 januari 2010

Innehållsansvar: Informationsenheten
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Omfattande insatser för den nya skolan
    Tid och planering är A och O när hela utbildningsområdet ska 
reformeras. I tre steg ska Skolverket informera och utbilda alla 
inom skolan som berörs av förändringarna.
    Ny skollag, nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, särskolan, 
specialskolan och sameskolan, ny gymnasieskola med nya ämnespla-
ner gemensamma med gymnasial vuxenutbildning, ny betygsskala och 
förändringar av förskolans läroplan. Det är de stora förändringar som 
är på gång inom skolområdet. För att alla dessa förändringar ska kunna 
genomföras på ett bra sätt kommer Skolverket under tre år att anordna 
konferenser och seminarier och ta fram kommentar- och stödmaterial 
av olika slag. Skolverkets informationsarbete kommer under 2010 att 
delas in i tre steg.
Det gemensamma först
    I slutet av maj inleds det första steget med konferenser som riktar 
sig till politiker, skolchefer, förvaltningschefer och ägare av fristående 
skolor.
    - Det är viktigt att de som har det övergripande ansvaret får tidiga 
förutsättningar att planera för de förändringar som ska genomföras, 
säger Kristina Wester, samordnare för implementeringsarbetet på Skol-
verket. Huvudinformationen på de första konferenserna är varför 
reformer-na genomförs och den nya skollagen, som kan beskrivas som 
paraplyet över hela förändringsarbetet. 
   - Våra utbildningsinsatser är uppbyggda på samma sätt som skol-
lagen, som inleds med det som är gemensamt för samtliga skolformer, 
exempelvis elevens rätt till utbildning och huvudmannens ansvar, och 
fortsätter sedan skolformsvis, säger Charlotte Wieslander, undervis-
ningsråd Kommuner och fristående huvudmän får på så sätt en 
helhetsbild av hur reformerna kommer att påverka verksamheterna. 
Därigenom kan de avsätta resurser till dem som ingår i steg två, 
rektorer, förskole-chefer och utbildningssamordnare vars konferenser 
ligger från augusti
 till oktober.

Information till lärare
    I oktober inleds steg tre då lärare och övrig skolpersonal får 
fördjupad information om förändringarna. Utbildningsinsatserna ser 
olika ut för olika skolformer. Skolverket kommer att uppmana huvud-
männen utse personer som hjälper till med information och 
genomförande lokalt.
    - De personerna får utbildning av oss så de är väl förtrogna med de 
nya kursplanerna, ämnesplanerna, läroplanerna, betyg och kunskaps-
krav, säger Kristina Wester. 
    Hon menar att det är viktigt att kommunerna avsätter resurser efter-
som det ligger i kommunens uppdrag att kompetensutveckla sin perso-
nal, medan Skolverkets ansvar är att informera om reformer på 
skolområdet.
    Kristina Wester tror att Skolverkets öppna arbetssätt har bidragit till 
att det ute i skolorna redan idag finns en medvetenhet om vad som är 
på gång. 
    - Dessutom kommer vi även fortsättningsvis att filma konferenser 
och lägga ut på webben tillsammans med stödmaterial, så att alla 
oavsett förutsättningar kan ta del av innehållet, säger Kristina Wester.
Text: Auri Andersson

Konferenser
    Närmare information om datum, orter och innehåll för huvudmanna-
konferenserna publiceras inom kort på Skolverkets webbplats. Mer 
specificerad information om övriga konferenser mm. kommer också att 
lämnas.
    Implementeringen för vuxenutbildningen följer delvis en annan 
struktur och tidsplan.

För frågor kontakta:
Carina Hall 08-527 332 38 eller 0733-77 32 38

Senast granskad: 16 februari 2010 
Innehållsansvar: Informationsenheten
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Formell remiss avslutad
    Den formella remissen av grundskolans, sameskolans och speci-
alskolans kursplaner är nu över. Vi tackar för de remissvar vi har 
fått. Skolverkets slutgiltiga förslag på kursplaner för grundskolan, 
sameskolan och specialskolan kommer att lämnas till regeringen den 1 
april 2010. Kursplanerna för den obligatoriska särskolan redovisas för 
regeringen den 1 oktober 2010.
Kursplaneutkast
    Här kan du ta del av de utkast till kursplaner för grundskolan, same-
skolan och specialskolan som varit på formell remiss 22 december - 5 
februari.
    Observera att den formella remissen är avslutad och att Skolverket 
inte längre har möjliget att ta emot synpunkter.
Kursplaneutkast för grundskolan
Kursplaneutkast för sameskolan
Kursplaneutkast för specialskolan
Senast granskad: 17 februari 2010
Innehållsansvar: Förskole- och grundskoleenheten

Kursplaner och kunskapskrav för 
specialskolan
Remissversioner, den formella remissen hölls 22 december - 5 feb.
Specialskolan följer i övrigt grundskolans kursplaner.
Engelska (79 kB)
Moderna språk (79 kB)
Rörelse och drama (80 kB)
Svenska (101 kB)
Teckenspråk (104 kB)
Senast granskad: 22 december 2009
Innehållsansvar: Förskole- och grundskoleenheten

Kursplaner och kunskapskrav för 
grundskolan
Remissversioner, den formella remissen hölls 22 december - 5 feb.

Bild (81 kB)
Biologi (95 kB)
Engelska (78 kB)
Fysik (96 kB)
Geografi (107 kB)
Hem- och konsumentkunskap (84 kB)
Historia (102 kB)
Idrott och hälsa (88 kB)
Kemi (94 kB)
Matematik (100 kB)
Moderna språk (76 kB)
Modersmål (91 kB)
Musik (85 kB)
Religionskunskap (92 kB)
Samhällskunskap (95 kB)
Slöjd (86 kB)
Svenska (101 kB)
Svenska som andraspråk (104 kB)
Teckenspråk för hörande (98 kB)
Teknik (86 kB)

Senast granskad: 22 december 2009
Innehållsansvar: Förskole- och grundskoleenheten
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Stora förändringar i nya gymnasieskolan

    Medieämnena blir inriktningar eller fördjupningar på samhälls-
vetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och estetiska pro-
grammet, nya yrkesutgångar på barn- och fritidsprogrammet och 
ett nytt språkvetenskapligt ämne på humanistiska programmet. 
Det är några av de förändringar som Skolverket föreslår i  den nya 
gymnasieskolan.
     Idag presenterar Skolverket förslagen till examensmål och pro-
gramstrukturer i den nya gymnasieskolan. Det är den första delen av 
regeringsuppdraget att reformera gymnasieskolan. I programstruk-
turerna föreslås inriktningar, programgemensamma ämnen och exem-
pel på yrkesutgångar.
    - Alla program har nationella inriktningar utom vård- och omsorgs-
programmet, där det har funnits starka önskemål om en gemensam, 
bred utbildning, säger Peter Bohman, projektledare på Skolverket för 
gymnasiereformen.
    På humanistiska programmet föreslås ett nytt programgemensamt 
ämne, människans språk. Skolverket föreslår att juridik blir en inrikt-
ning på det nya ekonomiprogrammet.

Entreprenörskap
    Skolverket föreslår att entreprenörskap ska vara obligatoriskt som 
programgemensamt ämne på hantverksprogrammet, handel- och admi-
nistrationsprogrammet, naturbruksprogrammet och ekonomiprogram-
met. På övriga program kommer det att vara möjligt att välja entre-
prenörskap, enligt förslaget.
     Det finns också förslag till nya yrken, som till exempel personlig 
tränare, gyminstruktör och väktare på barn- och fritidsprogrammet.

    Var turismämnena ska finnas har diskuterats mycket. I förslaget åter-
finns de på det nya hotell- och turismprogrammet. En stor förändring 
finns på yrkessidan, där branscherna kommer att få ett stort inflytande 
genom de nationella programråden.

Mer fokus på karaktären
    - I dag ställs eleverna inför hundratals val i gymnasieskolan. I den 
nya gymnasieskolan ska utbildningarna rymmas inom nationella pro-
gram. Det ger ger färre studievägar för eleverna, säger Jan Sydhoff, 
chef för gymnasieenheten på Skolverket.
    I den nya gymnasieskolan kommer det att bli större skillnad mellan 
programmen, vilket syns i examensmålen och programstrukturerna. 
Generellt blir det mer fokus på programmens karaktär.
    - Det har varit ett omfattande arbete. Projektgruppen som har arbetat 
fram förslagen består av ungefär 150 experter på olika ämnen och 
branscher. Vi har haft två offentliga remissomgångar och flera förslag 
har presenterats för olika referensgrupper, säger Cecilia Sandberg, 
också hon projektledare för Gy 2011.
    I den nya gymnasieskolan får branscher och högskolor ett stort 
inflytande. På yrkesprogrammen kommer de nationella programråden 
att exempelvis kvalitetssäkra gymnasiearbetena.

Remissynpunkter
    Många har lämnat synpunkter på Skolverkets förslag. Bland annat 
när det gäller de stora skillnaderna mellan yrkesprogram och högskole-
förberedande program, nivån på gymnasiearbetet och antalet inrikt-
ningar.
    Det är regeringen som fattar beslut om examensmålen, de program-
gemensamma ämnena och om inriktningarna. Det betyder att det kan 
bli förändringar gentemot de förslag som Skolverket lämnar.
    Förslagen i sin helhet finns till vänster på Programsidor.



Förändringarna i gymnasieskolan (som regeringen beslutat):
 • Högre behörighetskrav till gymnasieskolan
 • 18 nationella program: yrkesprogram - högskoleförberedande   
  program
 • Större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 
  program
 • Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram
 • En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen
 • Lärlingsutbildning
 • Ny betygsskala och nya ämnesplaner
 • Historia blir obligatoriskt ämne på alla program
 • Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet
 • Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen genom 
  programråd
 • Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar
 • Särskilda varianter som ska godkännas av Skolverket
 • Gymnasieexamen ska även kunna avläggas inom gymnasial 
  vuxenutbildning
 Skolverket föreslår bland annat:
 • Medieämnena blir inriktningar eller fördjupningar på 
  samhällsvetenskapsprogrammet teknikprogrammet och 
  estetiska programmet
 • Nya yrken på barn- och fritidsprogrammet
 • Ett nytt språkvetenskapligt ämne på humanistiska programmet
 • Alla program har nationella inriktningar utom vård- och 
  omsorgsprogrammet
   • Entreprenörskap ska vara obligatoriskt som programgemen-   
            samt ämne på hantverksprogrammet, handel- och       
            administrationsprogrammet, naturbruksprogrammet och   
            ekonomiprogrammet
 • Juridik blir en inriktning på det nya ekonomiprogrammet
 • Turismämnena samlas på hotell- och turismprogrammet

Senast granskad: 11 februari 2010 
Innehållsansvar: Gymnasieenheten

Programsidor
Vi har nu avpublicerat de förslag till  ämnesplaner som presente-
rades fram till den 15 februari. Vi bearbetar de synpunkter som 
kommit in och återkommer med fler förslag till  ämnesplaner den 2 
mars.
Diskussionsforumen vid respektive program är öppna.
Den fortsatta processen:
2-15 mars 2010: Förslag till ca 20 nya ämnesplaner presenteras på 
Skolverkets webbplats
17 maj-16 aug 2010:  Remiss för i princip alla ämnesplaner presente-
ras på Skolverkets webbplats
Oktober 2010:  Skolverket fastställer ämnesplanerna

De 12 yrkesprogrammen är:
 • Barn- och fritidsprogrammet (här ingår Karaktärsämnen inom 

Barn- och fritidsprogrammet, Idrott och hälsa samt 
Specialidrott)

 • Bygg- och anläggningsprogrammet (här ingår Karaktärsämnen 
inom Bygg- och anläggningsprogrammet och Naturkunskap)

 • El- och energiprogrammet (här ingår Karaktärsämnen inom El- 
och energiprogrammet)

 • Fordons- och transportprogrammet(här ingår karaktärsämnen 
inom Fordons- och transportprogrammet))

 • Handels- och administrationsprogrammet (här ingår 
karaktärsämnen inom Handels- och 
administrationsprogrammet)

 • Hantverksprogrammet (här ingår karaktärsämnen inom 
Hanterverksprogrammet)

 • Hotell- och turismprogrammet( här ingår karaktärsämnen inom 
Hotell- och turismprogrammet)
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 • Industritekniska programmet (här ingår karaktärsämnen inom 
Industritekniska programmet)

 • Naturbruksprogrammet (här ingår karaktärsämnen för 
Naturbruksprogrammet)

 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (här ingår 
karaktärsämnen inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet)

 • VVS- och fastighetsprogrammet (här ingår karaktärsämnen 
inom VVS- och fastighetsprogrammet, Lärlingsutbildning och 
Sjöfart)

 • Vård- och omsorgsprogrammet (här ingår karaktärsämnen 
inom vård- och omsorgsprogrammet, Modersmål och 
Teckenspråk för döva)

De sex högskoleförberedande programmen är:
 • Ekonomiprogrammet (här ingår Ekonomiska ämnen, 

Entreprenörskap, juridiska ämnen och psykologi)
 • Estetiska programmet (här ingår Estetiska ämnen, Svenska/

Svenska som andraspråk och Svenska för döva)
 • Humanistiska programmet (här ingår Engelska, Engelska för 

döva , Filosofi, Klassiska språk, Moderna språk, Kulturhistoria 
och Teckenspråk för hörande)

 • Naturvetenskapsprogrammet (här ingår Biologi,Fysik, Kemi 
och Matematik)

 • Samhällsvetenskapsprogrammet (här ingår Karaktärsämnen 
inom Samhällsvetenskapsprogrammet, Media, Geografi, 
Historia, Relegionskunskap och Samhällskunskap)

 • Teknikprogrammet (här ingår Karaktärsämnen inom 
Teknikprogrammet och datorteknik)

Senast granskad: 14 september 2009
Innehållsansvar: Gymnasieenheten

Skolverket om gymnasieskolan:
Till Utbildningsdepartementet 2010-02-15    Dnr 2009:520
Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner
för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G)
   Skolverket mottog den 1 oktober 2009 uppdraget avseende examens-
mål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114G, 
U2009/5688/G) från regeringen.
Härmed redovisas detta uppdrag.
    Redovisningen följer uppdragets struktur och varje del i uppdraget 
har fått en egen rubrik i redovisningen. Dessutom tillkommer fyra 
bilagor med programstrukturer för de 18 programmen, examensmål för 
de 18 programmen, de direktiv och ställningstaganden som legat 
bakom och styrt Skolverkets arbete med programstrukturer och 
examensmål samt en förteckning över branscher och andra avnämare 
samt programreferensskolor och andra referensgrupper per program.
Redovisningen innehåller:
• en beskrivning av hur Skolverket har hanterat alternativa inledande 
kurser i gymnasiegemensamma ämnen,
• förslag till programgemensamma ämnen och nationella inriktningar 
på de 18 programmen samt Skolverkets överväganden i samband med 
dessa,
• de kunskapsområden som bör finnas som programfördjupning på 
respektive program,
• Skolverkets överväganden när det gäller examensmål samt förslag 
till examensmål för de 18 programmen,
• förslag till examenskrav för yrkesprogrammen utöver dem som anges 
i gymnasiepropositionen, samt
• en beskrivning av hur Skolverket har hanterat entreprenörskap.
På Skolverkets vägnar
Per Thullberg Generaldirektör
      Jan Sydhoff Enhetschef
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I ärendets slutliga handläggning har Ragnar Eliasson, Ann Carlson 
Ericsson, Ann Charlotte Gunnarson, Ulrika Lindén, Eva Lindgren samt 
Helen Ängmo i Skolverkets ledningsgrupp deltagit.

Innehåll

Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för
gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) .....................1

Innehåll ......................................................................................................... 3

Sammanfattning av Skolverkets förslag .................................................... 5

1.Ämnesplaner ............................................................................................ 12

2. Gymnasiegemensamma ämnen ............................................................. 13
Ämnet matematik................................................................................13
Andra gymnasiegemensamma ämnen................................................ 13

3. Programgemensamma ämnen .................................................... 15
Barn- och fritidsprogrammet.............................................................. 15
Bygg- och anläggningsprogrammet ................................................... 16
El- och energiprogrammet ................................................................. 17

Fordons- och transportprogrammet.................................................... 17
Handels- och administrationsprogrammet ......................................... 18
Hantverksprogrammet........................................................................ 18
Hotell- och turismprogrammet........................................................... 18
Industritekniska programmet ............................................................. 19
Naturbruksprogrammet ...................................................................... 19
Restaurang- och livsmedelsprogrammet ............................................ 20
Vvs- och fastighetsprogrammet ......................................................... 21
Vård- och omsorgsprogrammet.......................................................... 21 
Ekonomiprogrammet ......................................................................... 23
Estetiska programmet......................................................................... 24
Humanistiska programmet ................................................................. 25
Naturvetenskapsprogrammet.............................................................. 26
Samhällsvetenskapsprogrammet ........................................................ 26
Teknikprogrammet.............................................................................. 27

4. Nationella inriktningar................................................................. 28
Yrkesprogram .................................................................................... 28
Barn- och fritidsprogrammet.............................................................. 28
Bygg- och anläggningsprogrammet ................................................... 29
El- och energiprogrammet ................................................................. 32
Fordons- och transportprogrammet.................................................... 33
Handels- och administrationsprogrammet ......................................... 34
Hantverksprogrammet........................................................................ 35
Hotell- och turismprogrammet........................................................... 36
Industritekniska programmet ............................................................. 37
Naturbruksprogrammet ..................................................................... 37
Restaurang- och livsmedelsprogrammet ........................................... 39
Vvs- och fastighetsprogrammet ......................................................... 40
Vård- och omsorgsprogrammet.......................................................... 41
Högskoleförberedande program......................................................... 42

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf


Ekonomiprogrammet ......................................................................... 42
Estetiska programmet......................................................................... 43
Humanistiska programmet ................................................................ 44
Naturvetenskapsprogrammet.............................................................. 46
Samhällsvetenskapsprogrammet ........................................................ 48
Teknikprogrammet.............................................................................. 50
5. Programfördjupning ................................................................... 53
5 a....................................................................................................... 53
5 b ...................................................................................................... 54

6. Examensmål ................................................................................. 55

7. Examenskrav för yrkesprogrammen........................................ 57
Examenskrav för yrkesexamen i gymnasial vuxenutbildning............ 58

8 Entreprenörskap............................................................................ 60

Genomförande av uppdraget........................................................... 61
Hur arbetet har bedrivits .................................................................... 61
Vilka Skolverket har samrått med....................................................... 61
Vilka övergripande synpunkter har Skolverket fått på förslagen....... 62
Hur Skolverket har bedrivit och bedriver arbetet med implementering 
av gymnasiereformen......................................................................... 63

Bilagor................................................................................................ 64
Bilaga 1: Programstrukturer för de 18 programmen .......................... 64
Bilaga 2: Examensmål för de 18 programmen................................... 64
Bilaga 3: De direktiv och ställningstaganden som legat bakom och 
styrt Skolverkets arbete med programstrukturer och examensmål .... 64
Bilaga 4: Förteckning över branscher och andra avnämare samt 
programreferensskolor och andra referensgrupper per program........ 64

Sammanfattning av Skolverkets förslag

1. Ämnesplaner
Skolverket ska utarbeta och fastställa ämnesplaner för samtliga ämnen 
i gymnasieskolan samt utforma föreskrifter om kunskapskrav för 
betygsstegen A, C och E. Denna del av uppdraget kommer Skolverket 
att redovisa till regeringen den 4 oktober 2010. Förslagen till 
ämnesplaner kommer att läggas ut på remiss och finnas tillgängliga på 
Skolverkets webbplats senast den 1 juni 2010.

2. Gymnasiegemensamma ämnen
Skolverket ska ta fram två eller högst tre alternativ till den inledande 
kursen i ämnet matematik. Skolverket bereder den frågan i samband 
med framtagandet av ämnesplanerna. Skolverket bedömer att det inte 
behövs alternativa inledande kurser i fler ämnen än de som anges i 
riksdagens beslut (matematik, historia, naturkunskap och samhälls-
kunskap).

3. Programgemensamma ämnen
Skolverket föreslår följande programgemensamma ämnen för vart och 
ett av programmen. 

Barn- och fritidsprogrammet 
Hälsa, 100 poäng
Naturkunskap, 50 poäng
Pedagogisk, 400 poäng
Samhällskunskap, 50 poäng
Svenska/svenska som andraspråk, 100 poäng

Bygg- och anläggningsprogrammet 
Bygg- och anläggning, 400 poäng



El- och energiprogrammet 
Dator- och kommunikationsteknik, 100 poäng
Elektroteknik, 100 poäng
Energiteknik, 100 poäng
Mekatronik, 100 poäng

Fordons- och transportprogrammet 
Fordons- och transportbranschen, 200 poäng
Fordonsteknik, 200 poäng

Handels- och administrationsprogrammet
Entreprenörskap, 100 poäng
Försäljning och kundservice, 100 poäng
Handel, 100 poäng
Information och kommunikation, 100 poäng

Hantverksprogrammet 
Entreprenörskap, 100 poäng
Hantverk, 200 poäng
Hantverkskunskap, 100 poäng

Hotell- och turismprogrammet 
Engelska, 100 poäng
Entreprenörskap, 100 poäng
Hotell, 100 poäng
Konferens och event, 100 poäng
Service och bemötande, 100 poäng
Turism, 200 poäng

Industritekniska programmet 
Industritekniska processer, 100 poäng

Människan i industrin, 100 poäng
Produktionskunskap, 100 poäng
Produktionsutrustning, 100 poäng

Naturbruksprogrammet 
Biologi, 100 poäng
Entreprenörskap, 100 poäng
Naturbruk, 200 poäng

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Hygienkunskap, 100 poäng
Livsmedels- och näringskunskap, 100poäng
Måltids- och branschkunskap, 100 poäng
Service och bemötande, 100 poäng

Vvs- och fastighetsprogrammet 
Ellära, 100 poäng
Systemkunskap, 200 poäng
Verktygs- och materialhantering, 100poäng

Vård- och omsorgsprogrammet 
Hälsa, 100 poäng
Medicin, 150 poäng
Människan, 100 poäng
Psykiatri, 100 poäng
Psykologi, 50 poäng
Samhällskunskap, 50 poäng
Specialpedagogik, 100 poäng
Svenska/svenska som andraspråk, 100 poäng
Vård och omsorg, 350 poäng



Ekonomiprogrammet 
Företagsekonomi, 100 poäng
Juridik, 100 poäng
Moderna språk, 100 poäng
Psykologi, 50 poäng

Estetiska programmet 
Estetisk kommunikation, 100 poäng
Konst och kultur, 50 poäng

Humanistiska programmet 
Filosofi, 50 poäng
Moderna språk, 200 poäng
Människans språk, 100 poäng

Naturvetenskapsprogrammet 
Biologi, 100 poäng
Filosofi, 50 poäng
Fysik, 100 poäng
Kemi, 100 poäng
Moderna språk, 100 poäng

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Filosofi, 50 poäng
Moderna språk, 200 poäng
Psykologi, 50 poäng

Teknikprogrammet 
Fysik, 100 poäng
Kemi, 100 poäng
Teknik, 200 poäng

4. Nationella inriktningar
Skolverket föreslår följande nationella inriktningar för vart och ett av 
programmen. För vård- och omsorgsprogrammet föreslår Skolverket 
inga nationella inriktningar. Skolverket föreslår att inriktningarna på 
estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska pro-
grammet och naturbruksprogrammet får starta redan i årskurs 1.

Barn- och fritidsprogrammet  (Placerat på område 7952-7956)
Fritid och hälsa, 300 poäng
Pedagogiskt arbete, 300 poäng
Socialt arbete, 300 poäng

Bygg- och anläggningsprogrammet (69) 
Anläggningsfordon, 900 poäng
Husbyggnad, 700 poäng
Mark och anläggning, 500 poäng
Måleri, 400 poäng
Plåtslageri, 400 poäng

El- och energiprogrammet (644)
Automation, 400 poäng
Dator- och kommunikationsteknik, 400 poäng
Elteknik, 500 poäng
Energiteknik, 400 poäng

Fordons- och transportprogrammet (656)
Godshantering, 400 poäng
Karosseri och lackering, 400 poäng
Lastbil och mobila maskiner, 500 poäng
Personbil, 500 poäng
Transport, 500 poäng



Handels- och administrationsprogrammet (653)
Administrativ service, 500 poäng
Handel och service, 500 poäng

Hantverksprogrammet (66-68)
Finsnickeri, 400 poäng
Florist, 400 poäng
Frisör, 400 poäng
Textil design, 400 poäng
Övriga hantverk, 400 poäng

Hotell- och turismprogrammet (643)
Hotell och konferens, 400 poäng
Turism och resor, 400 poäng

Industritekniska programmet (66-68)
Driftsäkerhet och underhållsteknik, 400 poäng
Processteknik, 400 poäng
Produkt och maskinteknik, 400 poäng
Svetsteknik, 400 poäng

Naturbruksprogrammet (63)
Djur, 300 poäng
Lantbruk, 300 poäng
Skog, 300 poäng
Trädgård, 300 poäng

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (641-642)
Bageri och konditori, 300 poäng
Färskvaror, delikatess och catering, 700 poäng
Kök och servering, 300 poäng

Vvs- och fastighetsprogrammet (644)
Fastighet, 300 poäng
Kyl- och värmepumpsteknik, 300 poäng
Ventilationsteknik, 300 poäng
Vvs, 400 poäng

Vård- och omsorgsprogrammet (61)

Ekonomiprogrammet (657)
Ekonomi, 300 poäng
Juridik, 300 poäng

Estetiska programmet (70)
Bild och formgivning, 400 poäng
Dans, 400 poäng
Estetik och media, 400 poäng
Musik, 400 poäng
Teater, 400 poäng

Humanistiska programmet (109)
Kultur, 400 poäng
Språk, 400 poäng

Naturvetenskapsprogrammet (50)
Naturvetenskap, 400 poäng
Naturvetenskap och samhälle, 300 poäng

Samhällsvetenskapsprogrammet (108)
Beteendevetenskap, 450 poäng
Medier, information och kommunikation, 350 poäng
Miljö och samhällsbyggnad, 450 poäng
Samhällsvetenskap, 450 poäng



Teknikprogrammet (62)
Design och produktutveckling, 300 poäng
Informations- och medieteknik, 300 poäng
Produktionsteknik, 300 poäng
Samhällsbyggande och arkitektur, 300 poäng
Teknikvetenskap, 300 poäng

5. Programfördjupning
    Skolverket beskriver för varje program de kunskapsområden och 
ger exempel på det innehåll som ska finnas som programfördjupning. 
Förslagen är i detta läge endast preliminära.
    Programfördjupningen ger utrymme för specialisering. På yrkes-
program svarar den mot krav som arbetslivet och branscherna ställer. 
På högskoleförberedande program motsvarar den kunskapsområden 
som har särskild betydelse för högskolestudier. Entreprenörskap och 
företagande ingår i programfördjupningen om det inte föreslås som 
programgemensamma ämnen eller inom en inriktning. På barn- och 
fritidsprogrammet, naturbruksprogrammet och vård- och omsorgspro-
grammet har Skolverket i programfördjupningen tagit med kunskaps-
områden som leder till särskild högskolebehörighet inom yrkesom-
rådet.
    Skolverket ska för varje program fastställa de ämnen och kurser 
som ska kunna ingå som programfördjupning på respektive program. 
Förslag till vilka kurser som Skolverket avser att föreskriva som 
programfördjupning kommer att finnas tillgängliga på Skolverkets 
webbplats senast den 1 juni 2010.

6. Examensmål
    Skolverket föreslår examensmål för vart och ett av programmen. 
Examensmålen ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och 
undervisningen från elevens första dag på programmet. De ska styra 

utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll. Examens-
målen ska samtidigt medge en viss flexibilitet inom programfördjup-
ningen och möjliggöra särskilda varianter. I examensmålen ingår mål 
för gymnasiearbetet.

7. Examenskrav för yrkesprogrammen
    Skolverket föreslår examenskrav för yrkesprogrammen utöver dem 
som anges i gymnasiepropositionen. Förslaget som Skolverket går 
fram med är att kräva lägst betyget E i de programgemensamma 
karaktärsämneskurserna.

8. Entreprenörskap
    Skolverket planerar lägga in kunskapsområdet entreprenörskap i två 
olika ämnen dels i det nya ämnet entreprenörskap, dels i ämnet före-
tagsekonomi. Ämnet entreprenörskap och/eller ämnet företagsekonomi 
kommer att finnas på alla program, antingen som programgemensamt, 
i inriktningar eller som programfördjupning.



1. Ämnesplaner
    Skolverket ska utarbeta och fastställa ämnesplaner för samtliga 
ämnen i gymnasieskolan samt utforma föreskrifter om kunskapskrav 
för betygsstegen A, C och E. Den struktur som Skolverket föreslog i 
redovisningen av modelluppdraget (U2009/2114/G) ligger till grund 
för arbetet. Denna del av uppdraget kommer Skolverket att redovisa 
till regeringen den 4 oktober 2010. Förslagen till ämnesplaner kommer 
att läggas ut på remiss och finnas tillgängliga på Skolverkets webb-
plats senast den 1 juni 2010.

2. Gymnasiegemensamma ämnen
   De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som i någon omfatt-
ning ska ingå i alla gymnasieutbildningar. De tillmäts således en 
nyckelroll i fullgörandet av gymnasieskolans uppdrag. De är dock inte 
ensamma (varken som enskilda ämnen eller som ämnesgrupp) bärare 
av gymnasieskolans uppdrag. Utgångskompetenserna, en god grund 
för såväl yrkesverksamhet respektive fortsatta studier som för 
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet, utveck-
las i gymnasieskolan i samspelet mellan alla de ämnen som ingår i ett 
program. I utformningen av ämnesplaner för gymnasiegemensamma 
ämnen är det således viktigt att ämnets funktioner beaktas dels i 
förhållande till de generella läroplansmålen, dels i förhållande till 
examensmålen för vart och ett av programmen.
    Det väsentliga bidraget från de gymnasiegemensamma ämnena är 
att de bidrar till utvecklingen av generella kompetenser och med-
borgarkunskap, samt att de kan ligga till grund för en fördjupning i 
olika ämnesspecifika tillämpningar/ motsvarande inom karaktärs-
ämnena.
    För de gymnasiegemensamma ämnena finns en möjlighet att 
förstärka kopplingen mellan det gymnasiegemensamma och det pro 
gramspecifika genom att ange olika centrala innehåll och/eller kun-

skapskrav för olika program, dvs. genom att skapa alternativa inledan-
de kurser. Skolverket har övervägt om denna möjlighet att skapa alter-
nativa inledande kurser ska utnyttjas i fler ämnen än matematik.

Ämnet matematik
    Skolverket ska, enligt uppdraget, ta fram två eller högst tre alter-
nativ till den inledande kursen i ämnet matematik. Skolverket bereder 
den frågan i samband med framtagandet av ämnesplanerna.

Andra gymnasiegemensamma ämnen
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
    Fackterminologi utgör en viktig del av karaktärsämnenas kunskaps-
innehåll och det kan inte förvaltas av svenska/svenska som andraspråk 
och engelska. Dessa ämnen ger en bra grund för språkutveckling inom 
fackområdet genom sitt generella innehåll. Skrivningar om att valt 
stoff ska anknyta till elevernas erfarenhetsvärld, bl.a. till det program 
de har valt, kommer att finnas.
    Ämnena har, även om den inledande kursen är gemensam, olika 
obligatorisk omfattning i olika program. Skolverket anser att denna 
variation är tillräcklig.

Idrott och hälsa
    Ämnets syften är ”… dels att ge eleverna kunskap om vikten av 
motion och av att sköta sin hälsa, dels att låta eleverna få regelbunden 
motion.”  (Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, prop. 
2008/09:199, nedan kallad gymnasiepropositionen, s. 82). Skolan ska 
enligt läroplanen sträva efter att ge eleverna förutsättningar att 
regelbundet bedriva fysiska aktiviteter. Ämnet idrott och hälsa tilldelas 
nu en tydlig roll för detta, men Skolverket bedömer att det i läroplanen 
givna uppdraget är vidare och att det inte kan uppfyllas enbart genom 
100 poäng i idrott och hälsa. Ämnet ska dessutom ge en grund för 



förståelse av ergonomi. De specifika ergonomiska kunskaperna om 
t.ex. arbetsmetoder och arbetsmiljöer i olika yrken kan dock inte till-
godoses av ämnet idrott och hälsa. De kan dock i karaktärsämnena 
behandlas med utgångspunkt i de generella kunskaper som ämnet 
idrott och hälsa ger om kroppsliga förmågor och om hur dessa 
påverkas av olika arbetsförhållanden.
    Ämnets syften är generella och på samma sätt viktiga för alla elever 
oberoende av program. Det finns, enligt Skolverkets bedömning, inget 
behov av alternativa inledande kurser i ämnet.

Historia, samhällskunskap, naturkunskap
    Skolverket kommer att utforma ämnesplanerna i historia, samhälls-
kunskap och naturkunskap så att den inledande kursen omfattar 100 
alternativt 50 poäng. Elever som har läst den inledande 50-poängs-
kursen kommer att kunna komplettera den med ytterligare en kurs som 
omfattar 50 poäng så att de därmed kan tillgodogöra sig samma 
omfattning och innehåll som den inledande kursen om 100 poäng.
    Det finns, enligt Skolverkets bedömning, inget behov av flera 
alternativ inom respektive poängomfattning. Även inom dessa om-
råden gäller att det programspecifika (t.ex. den historiska utvecklingen, 
lagar och avtal eller hållbarhetsfrågor inom respektive verksamhets-
område) är delar av kunskapsinnehållet i de olika karaktärsämnena 
som inte kan förvaltas av de gymnasiegemensamma ämnena. De ge-
mensamma ämnena ger generella grunder för bearbetning av de 
programspecifika frågorna.

Religionskunskap
    Ämnet har en obligatorisk omfattning av 50 poäng i alla program. 
Det ger kunskaper om olika förhållningssätt till existentiella och etiska 
frågor. Denna kunskapsgrund bör, enligt Skolverkets bedömning, inte 
skilja sig åt mellan elever i olika program. Det programspecifika t.ex. 

olika yrkesetiska frågor är kunskapsinnehåll i karaktärsämnena som 
inte kan förvaltas av ämnet religionskunskap.

3. Programgemensamma ämnen
    Skolverket ska inom varje program föreslå vilka ämnen som ska 
vara gemensamma. Omfånget av de programgemensamma ämnena ska 
inte vara alltför omfattande, men dock tillräckligt för att ge pro-
grammet en kärna och identitet.
    I de fall gymnasieutredningen i sitt betänkande Framtidsvägen – en 
reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), nedan kallad Framtid-
svägen, föreslog programgemensamma ämnen har dessa i Skolverkets 
arbete fungerat som en utgångspunkt. Skolverket har för vissa yrkes-
program föreslagit ytterligare omfattning av gymnasiegemensamma 
ämnen i de fall det gymnasiegemensamma ämnet är ett karaktärsämne 
för yrkesprogrammet och krävs för att eleven ska vara förberedd för 
arbete inom yrkesområdet. För högskoleförberedande program har 
Skolverket tolkat gymnasiepropositionen som att det inte finns ut-
rymme att föreslå ytterligare omfattning av gymnasiegemensamma 
ämnen som ska vara obligatoriska för hela programmet. Däremot har 
Skolverket i vissa fall föreslagit dessa ämnen inom en eller flera 
inriktningar inom de högskoleförberedande programmen. Skolverket 
föreslår nedan programgemensamma ämnen för vart och ett av 
programmen. Som en information anger Skolverket också de kurser 
som Skolverkets expertgrupper i nuläget diskuterar ska ingå i respek-
tive programgemensamt ämne. I några fall, där ämneskonstruktionen 
fortfarande är alltför oklar, anges endast ämne.
   I dag ingår på samtliga yrkesförberedande program kurserna arbets-
miljö och säkerhet samt datorkunskap. När det gäller arbetsmiljö och 
säkerhet har Skolverket efter samråd med branscher kommit fram till 
att det är bättre att integrera detta kunskapsområde i de olika yrkes-
ämnena. När det gäller datorkunskap har Skolverket gjort bedöm-



ningen att detta kunskapsområde på ett bättre sätt kan utvecklas i det 
sammanhang där det kommer till användning. Därför har Skolverket 
valt att integrera datorkunskap i relevanta ämnen, både gymnasie-
gemensamma ämnen och karaktärsämnen.

Barn- och fritidsprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: hälsa; kurs: hälsopedagogik, 100 poäng.
Ämne: naturkunskap; kurs: naturkunskap 1b, 50 poäng.
Ämne: pedagogik; kurser: kommunikation, 100 poäng; lärande och ut-
veckling, 100 poäng; människors miljöer, 100 poäng; pedagogiskt 
ledarskap, 100 poäng.
Ämne: samhällskunskap, kurs samhällskunskap 1c, 50 poäng.
Ämne: svenska/svenska som andraspråk; kurs: svenska/svenska som 
andraspråk 2, 100 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Framtidsvägen betonar dock att ”…den sociala aspekt som finns i 
programmet ska synliggöras och att hälso- och friskvårdsaspekten ska 
förstärkas” (s. 447).
     Gemensamt för de olika yrken som programmet leder till är att de 
handlar om kommunikation och professionellt bemötande av andra 
människor. Programmets gemensamma grunder bärs av ämnena peda-
gogik (inklusive kommunikation och pedagogiskt ledarskap) och 
hälsa.
    Dessa grunder förstärks av de övriga programgemensamma ämnena:
Kurs två i ämnet svenska/svenska som andraspråk ska vara program-
gemensamt karaktärsämne, vilket motiveras av att programmets yrkes-
kompetenser är beroende av

• en språkligt kommunikativ kompetens (lyssna - tala, läsa – skriva) 
som ämnet förväntas bidra till,
• kunskaper om människors olika villkor. Litteraturläsning kan i fråga 
om detta bidra till djup och inlevelseförmåga.
• en personlig mognad och en trygg identitet. Även den utvecklingen 
kan berikas  genom litteratur.
Den kompletterande kursen i ämnet samhällskunskap ska vara pro-
gramgemensamt karaktärsämne för att förstärka kunskaperna om
• bakgrunder till mänskliga rättigheter, barns rättigheter etc.
• grunder för förståelse av politiskt styrda verksamheter.
Den kompletterande kursen i ämnet naturkunskap ska vara pro-
gramgemensamt karaktärsämne för att förstärka kunskaperna om
• hållbarhetsfrågor
• naturvetenskaplig förståelse som grund för fördjupningar inom 
pedagogiska verksamheter,hälsa, träningslära, friskvård och funktions-
hinderområdet etc.
Samtliga branschkontakter har tillstyrkt ovanstående.

Bygg- och anläggningsprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: bygg och anläggning; kurser: byggrund 1, 200 poäng; byg-
grund 2, 200 poäng.

    Förslaget följer Framtidsvägen med avseende på poängantalet. I 
Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma ämnen. 
Avnämare och branscher anser att det behövs en gemensam grund för 
programmet där eleverna får kunskaper om arbete inom bygg- och 
anläggningsbranschen som helhet och där de får kunskaper om och får 
pröva på fler yrken innan de väljer yrkesutgång.
    Det finns flera kunskapsområden som är gemensamma för yrkes-



utgångarna på programmet. I ämnet bygg och anläggning ska eleverna 
exempelvis få grundläggande förståelse av byggande från planerings-
stadiet till dess att ett byggprojekt är klart hur olika yrkesgrupper 
samverkar på arbetsplatsen. Tidigt i utbildningen ska eleverna på 
programmet få kunskaper om hälsosamt, säkert och miljömässigt 
hållbart byggande. 
    De avnämare som har deltagit i samråd om programmet och som har 
inkommit med synpunkter ställer sig bakom dessa tankar, förutom 
Maskinentreprenörerna. Maskinentreprenörerna anser att för yrkesut-
gången mot anläggningsmaskinförare är det viktigare för eleven att få 
en längre utbildningstid inom karaktärsämnen mot yrkesutgången och 
därför bör specialiseringen börja tidigare.

El- och energiprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: dator- och kommunikationsteknik; kurs: datorteknik, 100 
poäng.
Ämne: elektroteknik; kurs: elektroteknik 1, 100 poäng.
Ämne: energiteknik; kurs: energiteknik 1, 100 poäng.
Ämne: mekatronik; kurs: mekatronik 1, 100 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Skolverket vill med dessa kurser ge eleverna en praktisk och 
laborativ start på utbildningen. Dessutom ger dessa kurser grund-
läggande kunskaper om programmets kärna och identitet samt ger 
eleverna möjlighet att få en överblick över de inriktningar som 
erbjuds.
    Branscherna har sett fördelar med detta upplägg eftersom eleverna 
först får se och pröva de olika inriktningsmomenten, innan de 
bestämmer vilken inriktning de ska välja. Detta anser branscherna är 

bra eftersom eleverna vid valtillfället i grundskolan inte alltid har 
tillräckliga kunskaper om programmet.

Fordons- och transportprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: fordons och transportbranschen; kurs: fordons och transport-
branschens villkor och arbetsområden, 200 poäng.
Ämne: fordonsteknik; kurs: fordonsteknik introduktion, 200 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen. De av Skolverket föreslagna programgemensamma ämnena 
utvecklar förståelse av fordons- och transportbranschens roll i 
samhället och vad det innebär att arbeta inom de olika branscherna. 
Ämnena utvecklar också intresse för teknik och tekniskt kunnande för 
tillämpning inom yrkesområdet och ger kunskaper om de yrkes-
områden som finns inom branscherna och de villkor som gäller. De 
programgemensamma ämnena skapar också förutsättningar för ett 
aktivt yrkesval och för-ståelse för hur de olika yrken som finns inom 
branscherna samverkar. Skolverkets förslag har stöd hos avnämare och 
programreferensskolor.

Handels- och administrationsprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: entreprenörskap; kurs: entreprenörskap 1, 100 poäng.
Ämne: försäljning och kundservice; kurs: servicekunskap, 100 poäng.
Ämne: handel; kurs: branschkunskap, 100 poäng.
Ämne: information och kommunikation; kurs: information och layout 
1, 100 poäng.



    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen. Eftersom handels- och administrationsprogrammet är brett 
med många branscher och yrken har strävan varit att få en bred bas i 
utbildningen som svarar mot inriktningar och yrkesutgångar. Entre-
prenörskap är viktigt för utbildningen på programmet, därför är 
förslaget att kursen entreprenörskap 1 finns med som program-
gemensam. Försäljning och kundservice är grundläggande för pro-
grammet liksom information och kommunikation. Därför föreslår 
Skolverket att kurserna servicekun-skap samt information och layout 
ingår i det programgemensamma. Branschkunskap är avgörande för att
få grundläggande kunskaper om branscher, både inom handels- och 
administrationsområdet. Skolverkets förslag har stöd hos avnämare 
och programreferensskolor.

Hantverksprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: entreprenörskap; kurs: entreprenörskap 1, 100 poäng.
Ämne: hantverk; kurs: grundläggande hantverksteknik, 200 poäng.
Ämne: hantverkskunskap, första kursen, 100 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen, endast att de ska omfatta 500 poäng. Eftersom inriktningarna 
leder mot ett antal olika hantverksyrken och därmed behöver olika 
innehåll anser Skolverket att de programgemensamma ämnena inte bör 
omfatta mer än 400 poäng. Grundläggande kunskaper i entrepre-
nörskap och företagande, hantverksteknik och hantverkskunskap är det
som är den gemensamma kärnan för alla hantverksyrken. Branscherna 
är eniga med Skolverkets ställningstagande både vad gäller poängantal 
och innehåll i den programgemensamma delen.

Hotell- och turismprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: engelska; kurs: engelska 6, 100 poäng.
Ämne: entreprenörskap; kurs: entreprenörskap 1, 100 poäng.
Ämne: hotell; kurs: hotell, 100 poäng.
Ämne: konferens och event; kurs: konferens och event, 100 poäng.
Ämne: service och bemötande; kurs: service och bemötande 1, 100 
poäng.
Ämne: turism, kurser: turismbranschen, 100 poäng; marknadsföring 
för turism, 100 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen, endast att de ska omfatta 500 poäng. Däremot betonas turism-
näringens starka expansion och ökande betydelse och att turism-
utbildningen måste organiseras för att motsvara denna utveckling. 
Vikten av språkkunskaper betonas också särskilt. Hotell- och turism-
området omfattar många branscher och yrken med gemensamma 
kunskapsområden, varför en bred bas eftersträvas. Service och ett 
professionellt bemötande av människor i varierande situationer utgör 
grunden för alla verksamheter inom området. Kravet på ökade 
språkkunskaper tillgodoses genom engelska 6 som programgemensam 
kurs. 
    Med anledning av det stora antalet egna företagare inom turism-
näringen föreslås kursen entreprenörskap 1 finnas med som program-
gemensam. Genom inriktning och programfördjupning tillgodoses 
branschernas krav på specialisering mot vald yrkesutgång. Skolverkets 
förslag till ytterligare ökning av de programgemensamma ämnena till 
700 poäng har stöd hos avnämare och programreferensskolor.



Industritekniska programmet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: industritekniska processer; kurs: industritekniska processer 1, 
100 poäng.
Ämne: människan i industrin; kurs: människan i industrin, 100 poäng.
Ämne: produktionskunskap; kurs: produktionskunskap 1, 100 poäng.
Ämne: produktionsutrustning; kurs: produktionsutrustning 1, 100 
poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen. De programgemensamma ämnena ska ge grundläggande indu-
striell kunskap och vara grund för studierna oavsett inriktning och 
profil. Samtliga ämnen är öppet skrivna och kan anpassas till alla de 
branscher som ryms inom programmet. Skolverkets förslag har stöd 
hos branscherna.

Naturbruksprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: biologi; kurs: biologi 1, 100 poäng.
Ämne: entreprenörskap; kurs: entreprenörskap 1, 100 poäng.
Ämne: naturbruk; kurs: arbete och arbetsmiljöer, 200 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Alla naturbrukets verksamheter bygger på en biologisk/ekologisk 
kunskapsbas. För att människan ska kunna bruka natur-resurser på ett 
hållbart sätt krävs biologiskt kunnande. Många som är verksamma 
inom naturbruk är egna företagare. Branschföreträdare betonar därför 
kunskaper i entreprenörskap och företagande.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: hygienkunskap; kurs: hygien 1, 100 poäng.
Ämne: livsmedels- och näringskunskap; kurs: livsmedels- och närings-
kunskap 1, 100 poäng.
Ämne: måltids- och branschkunskap; kurs: måltids- och bransch-
kunskap 1, 100 poäng.
Ämne: service och bemötande; kurs: service och bemötande 1, 100 
poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Hygienkunskap: Kundernas ökande krav på säker hantering samt 
en förändrad livsmedelslagstiftning motiverar en ökning av den 
obligatoriska delen av detta kunskapsområde från dagens 50 poäng till 
det föreslagna 100 poäng. Farhågor för att detta skulle teoretisera 
utbildningen har framförts av branscher. Skolverket anser dock att 
ämnet inte ska ses som ett rent teoretiskt ämne, vilket också kommer 
att komma till uttryck i ämnesplanen. 
    Ämnet livsmedels- och näringskunskap sätter nutrition i ett sam-
manhang som är relevant på programmet. Ämnet har bemötts positivt 
från såväl branscher som referensskolor. 
    Måltids- och branschkunskap: Måltiden är central för programmet. 
Den ger sammanhanget i vilket de olika yrkesutgångarna kommer att 
verka oavsett om man bakar bröd, arbetar i en delikatessdisk eller 
arbetar på en restaurang. En förståelse av helheten i vilken man verkar 
är viktig för att kunna göra ett bra arbete. 
    Måltiden som ämne och helhetsbegrepp är relativt nytt i Sverige och 
upplevs som ovant på vissa håll. Ämnet finns inte heller i nuvarande 
gymnasieskola. Skolverket menar dock att begreppet numera är så 
etablerat att det bör finnas med i en modern yrkesutbildning inom 
området. 



    Inom restaurangbranschen är begreppet måltiden av naturliga skäl 
mer etablerat än inom bagerinäringen, som företräds av Livsmedels-
företagen, Li. Li accepterar begreppet och att det används som ett pro-
gramgemensamt karaktär-sämne men menar att det är viktigt att 
tydliggöra vad det innebär. Utbildningsrådet för hotell och restau-
ranger, UHR, är positivt. 
    Service och bemötande som ämne finns inte i dagens gymnasie-
skola. Däremot fanns kunskapsområdet med i Gy 2007 på hotell- och 
restaurangprogrammet, men inte på livs-medelsprogrammet i Gy 2007. 
Ett obligatoriskt ämne service och bemötande på det nya programmet 
upplevs också mer positivt från restaurangbranschens sida än från 
livsmedelsbranschens. Trots att tanken fortfarande är ovan för vissa 
delar av livsmedelsbranschen är ändå branschorganisationen, Li, 
försiktigt positiv. Från UHR:s sida stöder man upplägget.

Vvs- och fastighetsprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: ellära; kurs: ellära, 100 poäng.
Ämne: systemkunskap; kurser: systemuppbyggnad 1, 100 poäng och 
värmelära 1,
100 poäng.
Ämne: verktygs- och materialhantering; kurs: verktygs- och material-
hantering 1, 100 poäng.

    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma 
ämnen. Skolverkets förslag till programgemensamma ämnen grundar 
sig på att det ska finnas ett gemensamt innehåll som är grundläggande 
för fortsättningen in mot de olika inriktningarna och yrkesutgångarna, 
med ett omfång av 400 poäng. 

    Branscherna har framhållit att det programgemensamma utrymmet 
ska innehålla ämnen som dels är viktiga som grund för samtliga 
inriktningar och yrkesutgångar, dels är utformade så att de utan svårig-
het kan anpassas till de olika inriktningarna, på ett sätt som kan väcka 
intresse hos eleverna inför deras val av inriktningar. Ett omfång av 400 
poäng verkar rimligt enligt branscherna, vilket även framgår av deras 
remissyttrande. I det utrymmet ska även ingå ett grundläggande ämne 
inom elområdet som bidrar till den teoretiska kravnivån för kommande 
elbehörighet. Nämnas bör att Elsäkerhetsverket för närvarande 
förbereder nya föreskrifter om behörighetskrav inom elområdet. 
Därför råder det viss osäkerhet om vilka kravnivåer som kommer att 
gälla för utbildningar som i förlängningen ska kunna leda till 
elbehörighet, utan att för den skull leda till yrke som elinstallatör.
    Sammantaget skapar de tre ämnena en teknisk grund för de fyra 
inriktningarna i programmet, med ett systemtänkande, kombinerat med 
miljö- och energiaspekter.

Vård- och omsorgsprogrammet
   Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: hälsa; kurs: folkhälsa, 100 poäng.
Ämne: medicin; kurs: medicin 1, 150 poäng.
Ämne: människan; kurs: etik och människans livsvillkor, 100 poäng.
Ämne: psykiatri; kurs: psykiatri 1, 100 poäng.
Ämne: psykologi; kurs: psykologi 1, 50 poäng.
Ämne: samhällskunskap; kurs: samhällskunskap 1c, 50 poäng.
Ämne: specialpedagogik; kurs specialpedagogik 1, 100 poäng.
Ämne: svenska/svenska som andraspråk; kurs: svenska/svenska som 
andraspråk 2, 100 poäng.
Ämne: vård och omsorg; kurser: vård och omsorgsarbete 1, 200 
poäng; vård och omsorgsarbete 2, 150 poäng.



    I Framtidsvägen fanns inget förslag till programgemensamma äm-
nen. Skolverkets utgångspunkt med de programgemensamma ämnena 
har varit att alla elever måste ha bred, stabil grund som ger de kärn-
kompetenser som är gemensamma och grundläggande för ett arbete 
inom hela verksamhetsfältet. Därför föreslår Skolverket 1100 poäng 
programgemensamma karaktärsämnen. 
    Psykiatri föreslås bli ett programgemensamt ämne, som tillsam-
mans med psykologi ska ge en stabilare grund jämfört med dagens 
omvårdnadsprogram. Det är ett viktigt område som behöver betonas 
mer i utbildningen mot bakgrund av de ökande behov som finns av en 
god vård och omsorg inom psykiatrin.
    Funktionsnedsättning är ett kunskapsområde som behöver tydlig-
göras inom programmet. Det behandlas i kursen specialpedagogik 1. 
Området ingick i ett tidigare skede i kursen vård- och omsorgsarbete 2, 
som då var 200 poäng men som efter strukturförändringen har 
minskats till 150 poäng. Specialpedagogik 1 har tagits fram i 
samverkan med barn- och fritidsprogrammet där funktionsnedsättning 
också utgör ett viktigt kunskapsinnehåll.
    Centralt på programmet är god kommunikativ förmåga och ett gott 
bemötande. Eleverna får utveckla det på olika sätt i utbildningen men 
ämnet svenska/svenska som  andraspråk har här en central uppgift. Ett 
rikt och nyanserat språk är ett redskap för reflektion och lärande. I 
svenskämnet ska eleverna också komma i kontakt med litteratur som 
förutom språkutveckling också förmedlar kunskaper och erfarenheter 
av människors liv, kulturer, historia och levnadssätt. Därmed har litte-
raturen en viktig funktion som förmedlare av erfarenheter som elever-
na ännu inte har hunnit skaffa sig men som de behöver utveckla inför 
mångkulturella möten och situationer i sin kommande yrkesverk-
samhet. Kursen svenska/svenska som andraspråk 2 är därför en 
programgemensam kurs. Liknande överväganden ligger bakom för-
slaget på ytterligare 50 poäng samhällskunskap. Ett vidgat samhälls-

perspektiv och kunnande är viktigt för elevernas yrkesutövning och 
förståelse av de sammanhang de verkar i.
    I Skolverkets kontakter med branscher och andra avnämare har det 
funnits en samsyn kring såväl omfattningen av som de föreslagna 
ämnesområdena. Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser t.ex. 
att strukturella förändringar och forskning medför att vård och omsorg 
kontinuerligt genomgår förändringar som påverkar yrkesutövningen. 
Därför krävs det av utbildningen på gymnasienivå att den ger en 
gemensam, grundläggande vård- och omsorgskompetens. Även 
Svenska Kommunalarbetareförbundet betonar en bred ingång i utbild-
ningen.
    Ett förslag från remissinstanserna är att en separat kurs om digitala 
hjälpmedel och teknisk utrustning på 100 poäng bör finnas bland de 
programgemensamma ämnena som därmed skulle bli totalt 1200 
poäng i stället för 1100 poäng. Programfördjupningen skulle samtidigt 
minska från 500 till 400 poäng. Skolverkets uppfattning är att det blir 
ett mer effektivt lärande om man i stället för en särskild grundkurs 
integrerar digitala hjälpmedel och teknisk utrustning i olika ämnen där 
det kommer in i ett mer naturligt sammanhang.

Ekonomiprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: företagsekonomi; kurs: entreprenörskap och företagsekonomi 
1, 100 poäng.
Ämne: juridik; kurs: privatjuridik, 100 poäng.
Ämne: moderna språk, 100 poäng.
Ämne: psykologi; kurs: psykologi 1, 50 poäng.

   Förslaget avviker från Framtidsvägen genom att det programgemen-
samma blocket blir 100 poäng mindre och att programfördjupningen 



därmed blir 300 poäng i stället för Framtidsvägens föreslagna 200 
poäng. Den i Framtidsvägen föreslagna kursen infor-mation och layout 
50 poäng har tagits bort, kursen privatjuridik 100 poäng ersätter den i 
Framtidsvägen föreslagna kursen rättskunskap och kursen företags-
ekonomi 2 som fanns i Framtidsvägens förslag är borttagen från de 
programgemensamma ämnena.
    I den version som gick ut på remiss föreslogs att ekonomi-
programmet även skulle innehålla kursen företagsekonomi 2. Remis-
svaren utrycker dock att en programfördjupning på endast 200 poäng 
ger ett alltför litet utrymme för flexibla lösningar. Därför föreslår 
Skolverket nu att minska de programgemensamma ämnena med 100 
poäng (företagsekonomi 2) för att kunna ge utrymme för ytterligare 
100 poäng inom programfördjupningen.
   Rättskunskap – Juridik: Skolverket föreslår 100 poäng juridik som 
programgemensamt ämne med privatjuridik som kurs. Enligt 
Framtidsvägen skulle alla elever på ekonomiprogrammet läsa kursen 
rättskunskap 50 poäng. Rättskunskap är en gammal benämning. I den 
akademiska världen är den gängse benämningen juridik och så bör det 
också vara inom gymnasieskolan. Det programgemensamma ämnet 
bör utökas till 100 poäng. Stoff och bakomliggande intentioner är 
omfattande och komplicerade och poängomfattningen behövs för att 
uppnå kvalitet. Avnämare förordar denna förändring.
    Ämnet information och layout, som föreslogs i Framtidsvägen, bör 
enligt Skolverkets bedömning utgå som programgemensamt ämne. 
Kursen information och layout är föråldrad och kommer inte att finnas 
med i gymnasieskolans utbud. Grundläggande datorkompetens 
utvecklas i stället inom olika ämnesområden, där datorn är ett naturligt
verktyg. Mer avancerade kurser i layout kan erbjudas som fördjupning.
    Företagsekonomi och entreprenörskap: Skolverket föreslår 100 
poäng företagsekonomi som programgemensamt ämne med kursen 
entreprenörskap och företagsekonomi 1. Entreprenörskap med fokus 

på företagande inlemmas i ämnet företagsekonomi. Kursen företags-
ekonomi och entreprenörskap 1 avses utgöra ämnets grundkurs.
    Enligt gymnasiepropositionen ska samhällskunskap som gymnasie-
gemensamt ämne i ekonomiprogrammet omfatta 200 poäng. Skol-
verket arbetar i nuläget med att ämnet samhällskunskap i ekonomi-
programmet ska utgöras av kurserna samhällskunskap 1, 100 poäng 
och internationell ekonomi, 100 poäng. Motivet bakom införandet av 
en separat kurs i internationell ekonomi är att företagens verksamhet 
sträcker sig utanför landets gränser och att elever inom ekonomi-
programmet bör utveckla kunskaper om den internationella handelns 
villkor och möjligheter. Kursen internationell ekonomi bygger på 
samhällskunskap 1.

Estetiska programmet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: estetisk kommunikation; kurs: estetisk produktion, 100 poäng.
Ämne: konst och kultur; kurs: konstarterna och samhället, 50 poäng.

    Förslaget avviker från Framtidsvägen. I Framtidsvägen inrymdes 
estetiska programmet i programmet för estetik och humaniora. I Fram-
tidsvägens förslag ingick bland annat filosofi 1, 50 poäng, moderna 
språk, 200 poäng och estetiskt lärande, 50 poäng, som gemensamma 
ämnen för programmet.
    Riksdagen har beslutat att dela programmet för estetik och humani-
ora i två delar: humanistiska programmet och estetiska programmet. I 
och med att programmet blir renodlat estetiskt, föreslår Skolverket att 
filosofi och moderna språk försvinner som programgemensamma äm-
nen.



    Skolverket föreslår också att ämnet estetisk kommunikation och 
kursen estetisk produktion, 100 poäng ersätter estetiskt lärande, 50 
poäng.
    Den i Framtidsvägen föreslagna kursen kulturhistoria, 50 poäng, 
ersätts i Skolverkets förslag med kursen konstarterna och samhället, 50 
poäng, som ryms inom ämnet konst och kultur. Innehållet i kursen 
konstarterna och samhället ska tillgodose det behov om bland annat 
konstarterna som inte inryms i historia 2.
    Ovanstående förändringar innebär en minskning i det totala antalet 
poäng för de programgemensamma ämnena. Å andra sidan ökar 
programfördjupningen och består i Skolverkets förslag av 500 poäng. 
Skolorna får därigenom möjlighet att erbjuda fördjupningskurser i 
varje inriktning, samt låta inriktningarna utgöra ingångar till när-
liggande fördjupningsområden. Till exempel kan en skola erbjuda 
möjligheten att gå från dansinriktningen till en cirkus- och akrobatik-
fördjupning, att från dans-, musik- eller teaterinriktningen gå till en 
musikalfördjupning eller att från bildinriktningen gå till en textil 
fördjupning. Dessutom möjliggör detta att estetiska programmet kan 
vara det breda högskoleförberedande program som både avnämare och 
programreferensskolor önskar, som både riktar sig till högskolor som 
vilar på konstnärlig grund och högskolor som vilar på vetenskaplig 
grund.
    Estetiska programmets avnämare, programreferensskolor och övriga 
referenspersoner har bland annat påpekat att
• elever för att de ska ha en generellt bred högskoleförberedelse 
behöver matematik 2,
• naturkunskap 2 behövs om det i framtiden kommer att krävas för 
särskild högskolebehörighet,
• för flexibilitet och förberedelse för högskolorna krävs en stor 
programfördjupning. Skolverket har därför ökat utrymmet för 
programfördjupning och  minskat det programgemensamma utrymmet.

• för att förbereda för fortsatta konstnärliga studier behöver inrikt-
ningarnas kurser kompletteras och fördjupas i programfördjupningen. 
Skolverket kommer att beakta detta i det fortsatta arbetet med ämnen 
och kurser inom programfördjupningen.

Humanistiska programmet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: filosofi; kurs: filosofi 1, 50 poäng.
Ämne: moderna språk, 200 poäng.
Ämne: människans språk; kurs: människans språk 1, 100 poäng.

    Förslaget följer Framtidsvägen genom att filosofi 1, 50 poäng och 
moderna språk 200 poäng föreslås bli programgemensamma på 
humanistiska programmet. Förslaget avviker från Framtidsvägen 
genom att de där föreslagna kurserna estetiskt lärande, 50 poäng och 
kulturhistoria, 50 poäng föreslås utgå. Dessutom föreslås ett nytt 
ämne, människans språk, ingå som programgemensamt med en kurs 
om 100 poäng.
    I och med att programmet för estetik och humaniora som föreslogs i 
Framtidsvägen delades i två program finns inte längre ett behov av att 
stärka kopplingen mellan estetiska och humanistiska inriktningar med 
särskilda programgemensamma ämnen eller kurser. Dessutom kommer 
den obligatoriska kursen historia 2 i enlighet med gymnasiepropo-
sitionen att inriktas mot kulturhistoria. 
    Filosofi och moderna språk är centrala ämnen i programmet. Filo-
sofi behövs för att ge en vetenskaplig grund och för att utveckla ett 
kritiskt tänkande. Avnämare, programreferensskolor och referens-
personer har inte haft någon av-vikande uppfattning vad gäller att 
filosofi och moderna språk föreslås som programgemensamma ämnen. 
Ämnet människans språk bedöms stärka programmet i sin helhet och 



vad gäller humanistisk karaktär i och med att ämnet behandlar såväl 
språkvetenskapliga som språk-sociologiska och kulturella aspekter. 
Avnämare har uttryckt ett starkt stöd för denna typ av ämne på 
programmet, och programreferens-skolor och referenspersoner har till 
övervägande del uttryckt intresse för ämnet. Förslaget ligger också i 
linje med Framtidsvägens be-dömning att programmet bör innefatta en 
språkteoretisk grund.
    Humanistiska programmets avnämare, programreferensskolor och 
övriga referenspersoner har bland annat påpekat att
• elever för att de ska ha en generellt bred högskoleförberedelse 
behöver matematik 2 som programgemensamt ämne,
• naturkunskap 2 behövs om det i framtiden kommer att krävas för 
särskildhögskolebehörighet,
• programmet bör ha en tydlig karaktär i sin programgemensamma del, 
och där omfatta ett tillräckligt antal poäng för att programmet ska får 
en tydlig kärna. Skolverket bedömer att 350 poäng humanistiska 
ämnen ger dennakaraktär och kärna.

Naturvetenskapsprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: biologi; kurs: biologi 1, 100 poäng.
Ämne: filosofi; kurs: filosofi 1, 50 poäng.
Ämne: fysik; kurs: fysik 1, 100 poäng.
Ämne: kemi; kurs: kemi 1, 100 poäng.
Ämne: moderna språk, 100 poäng.
   Förslaget följer Framtidsvägen.

Samhällsvetenskapsprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: filosofi; kurs: filosofi 1, 50 poäng.

Ämne: moderna språk, 200 poäng.
Ämne: psykologi; kurs: psykologi 1, 50 poäng.

    Förslaget avviker från Framtidsvägen genom att psykologi föreslås 
ingå som programgemensamt karaktärsämne. Ämnet bidrar till att upp-
fylla examensmålet och passar väl in med programmets samtliga in-
riktningar. Psykologi 1 är också en meritkurs för flera samhällsveten-
skapliga högskoleutbildningar. Denna förändring har stöd i synpunkter 
som framförts av flera avnämare och intressenter.
    Moderna språk är viktigt utifrån regeringens uttalade ambition att 
gymnasieelever behöver lära sig mer språk för att klara sig bättre i 
internationella sammanhang. Att språk ger meritpoäng har också 
betydelse. 200 poäng moderna språk följer även förslagen i Framtids-
vägen. 
    Filosofi föreslås ingå för att bidra till elevernas möjlighet att ut-
veckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det passar in väl med 
examensmålet och ambitionen att eleverna ska nå längre i sin 
högskoleförberedelse. Detta har inte ifrågasatts i någon större utsträck-
ning av avnämare, skolor och andra intressenter även om några 
påpekat att ämnet svårligen kan ses som ett samhällsvetenskapligt 
karaktärsämne. 
    Skolverket har under processen övervägt ett programgemensamt 
ämne som behandlar medier, samhälle och kommunikation men tog 
bort det eftersom bland annat flera lärosäten starkt ifrågasatte ämnet 
som programgemensamt samt för att skapa mer utrymme i program-
fördjupningen.
    Avnämare och andra intressenter har bland annat påpekat följande:
    Flera intressenter, bland annat Högskoleverket, Skolinspektionen, 
Stockholms universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och 
Sveriges Elevråds Centralorganisation, anser i sina remissyttrade att 
pro-grammet inte erbjuder tillräcklig fördjupning inom samhälls-



vetenskap. Delen med programgemensamma karaktärsämnen är för 
liten och bör utökas med samhällskunskap 2. Skolverket bedömer att 
detta inte är möjligt inom ramen för uppdraget.
    Sveriges Kommuner och Landsting har i sitt remissyttrande framfört 
uppfattningen att den programgemensamma kärnan för samhällsveten-
skapsprogrammet är så obetydlig att man skulle kunna tala om varje 
inriktning som ett eget nationellt program. Skolverket har efter 
remissynpunkten utökat det programgemensamma utrymmet med 
psykologi, 50 poäng. 
    Stockholms universitet anser att en kurs som be-handlar medier, 
samhälle och kommunikation bör vara program-gemensam. Också 
medienätverken och en del lärosäten har framfört synpunkter på att det 
borde finnas ett medieämne som programgemensamt ämne. Skolverket 
har övervägt detta under processen men föreslår inget sådant pro-
gramgemensamt ämne.
    Omfattningen av moderna språk 200 poäng har ifrågasatts av bland 
annat medienät-verken och vissa skolor. Man anser att 100 poäng 
bättre speglar karaktären på programmet. Skolverket har dock inte 
beaktat synpunkten.

Teknikprogrammet
    Skolverket föreslår följande ämnen som programgemensamma:
Ämne: fysik; kurs: fysik 1, 100 poäng.
Ämne: kemi; kurs: kemi 1, 100 poäng.
Ämne: teknik; kurser: teknik 1, 100 poäng och teknik 2, 100 poäng.

    Förslaget avviker från Framtidsvägen vad gäller namnet på det 
gemensamma teknikämnet. I Framtidsvägen benämndes det teknikut-
veckling men Skolverket väljer att benämna det teknik. Skälen till 
namnändringen är att visa på en progression från grundskolan och en 

likartad namngivning som för de naturvetenskapliga ämnena samt 
ämnet matematik. 
   Namnet teknikutveckling har av många bedömts som alltför snävt, 
eftersom det fokuserar på utvecklandet av ny teknik medan teknik 
också innefattar kunskaper om befintlig teknik. För att på ett tydligt 
sätt visa på högskoleförberedelsen i programmet har även namnet 
teknikvetenskap diskuterats. I ämnet ska eleverna utveckla en 
teknikvetenskaplig förståelse men att benämna hela ämnet teknik-
vetenskapbedömdes alltför insnävande. Ämnet har ett vidare innehåll 
där tvärvetenskaplighet betonas varför Skolverket har valt att kalla 
ämnet teknik.

4. Nationella inriktningar
    Skolverket ska föreslå vilka inriktningar som ska finnas för 
respektive program. Varje inriktning ska omfatta minst 300 poäng och 
ha en tydlig egen identitet på programmet. Skolverket har gjort 
bedömningen att omfattningen av inriktningarna inom ett program kan 
variera.
    De inriktningar som föreslogs i Framtidsvägen har utgjort en 
utgångspunkt i Skolverkets arbete. Utifrån Framtidsvägens förslag har 
Skolverket samrått med branscher och andra avnämare. När branscher-
na och avnämarna har haft starka skäl som talar för att Skolverket ska 
avvika från förslagen har verket föreslagit andra inriktningar inom 
programmen. Om Skolverket inte har funnit skäl att avvika från 
Framtidsvägens förslag har verket hållit sig till dessa. En annan 
utgångspunkt har varit att högskoleförberedande program ska inne-
hålla minst en inriktning som ger behörighet till sådana högskole-
utbildningar som programmet förbereder för. Skolverket har även tagit 
del av de remissynpunkter som gäller Framtidsvägens förslag till 
inriktningar.



    Skolverket ska vidare lämna förslag om vilka inriktningar som det 
är rimligt att eleverna kan få börja studera redan i årskurs 1 i gym-
nasieskolan.
    I fortsättningen i detta avsnitt förs långa diskussioner om inrikt-
ningarna. De är intressanta, men utelämnas här av utrymmesskäl.
Inriktningarnas beteckningar finns i  den i  början visade samman-
fattningen.
    Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

5. Programfördjupning
5 a  Skolverket ska för varje program beskriva de kunskapsområden 
och ge exempel på det innehåll som ska finnas som programfördjup-
ning. Förslagen är i detta läge endast preliminära.
    Programfördjupningen ska ge utrymme för specialisering. De 
karaktärsämnen som erbjuds som programfördjupning för yrkes-
program ska svara mot krav som arbetslivet och branscherna ställer. 
Om en skola vill erbjuda en specifik yrkesutgång är det rimligt att de 
kurser som branschen har som krav för yrket erbjuds som program-
fördjupning. På högskoleförberedande program ska programfördjup-
ningen motsvara sådana kurser som har särskild betydelse för fortsatta 
studier i högskolan, i synnerhet inom det område som programmet i 
första hand utbildar för. För samtliga program ska kurser i entrepre-
nörskap och företagande ingå i programfördjupningen om sådana 
kurser inte föreslås som programgemensamma eller inom en inrikt-
ning.
    Skolverket har inte skapat alltför snäva listor när det gäller pro-
gramfördjupningen. Utifrån de premisser som anges i första stycket, 

att programfördjupningen ska svara mot avnämarnas krav, ska det 
finnas goda möjligheter för huvudmannen att välja inom ett brett utbud 
av nationella kurser på det sätt som huvudmannen finner lämpligt. 
Skolverkets listor innehåller därför ett tillräckligt stort utbud av 
kunskapsområden för att göra det möjligt att anpassa utbildningarna 
utifrån lokala behov på såväl de högskoleförberedande programmen 
som yrkesprogrammen. Principen för programfördjupningen har dock 
varit att kurserna som får erbjudas på ett program ska ligga inom 
programmets karaktär.
    Det ska också vara möjligt för elever på vissa yrkesprogram att 
inom ramen för programfördjupningen läsa de kurser som krävs för 
särskild högskolebehörighet inom yrkesområdet. Detta gäller framför 
allt sådana yrkesprogram där många av eleverna läser vidare i hög-
skolan relativt snart efter avslutade gymnasiestudier. Barn- och 
fritidsprogrammet, naturbruksprogrammet och vård- och omsorgspro-
grammet har särskilt beaktats i detta sammanhang. För dessa tre pro-
gram har Skolverket i programfördjupningen tagit med kunskaps-
områden som leder till särskild högskolebehörighet inom yrkesom-
rådet. För övriga yrkesprogram kan det förekomma kunskapsområden 
som leder till särskild högskolebehörighet i programfördjupningen, 
men det motiveras då utifrån att kunskapsorådet ligger inom pro-
grammets karaktär. Som exempel kan nämnas matematik på el- och 
energiprogrammet eller kemi på industritekniska programmet. Samt-
liga yrkesprogram leder dock alltid till en yrkesexamen.
    Kunskapsområden i programfördjupningen för respektive program 
framgår av de bilagda programstrukturerna (se bilaga 1). Där framgår 
också vilka överväganden Skolverket har gjort, centrala ställning-
staganden och de viktigaste motiven och utgångspunkterna för dessa 
samt vad avnämarna och branscherna har tyckt. I de fall Skolverket 
anger ämnen och kurser i programfördjupningen, i stället för endast 
kunskapsområden, ska ämnena och kurserna bara ses som exempel. 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
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http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf


Skolverket kommer att tillgängliggöra de slutliga förslagen till ämnena 
och kurserna inom programfördjupningen i samband med arbetet med 
ämnesplanerna.

5 b  Skolverket ska för varje program fastställa de ämnen och kurser 
som ska kunna ingå som programfördjupning på respektive program. 
Förslag till vilka kurser som Skolverket avser att föreskriva som pro-
gramfördjupning kommer att finnas tillgängliga på Skolverkets webb-
plats senast den 1 juni 2010.

6. Examensmål
    Skolverket ska ta fram förslag till examensmål. Examensmålen ska 
ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen 
från elevens första dag på programmet. De ska styra utbildningen och 
gymnasiearbetets utformning och innehåll. Därför måste även inrikt-
ningar, yrkesutgångar och särskilda varianter kunna kopplas till 
examensmålen. Examensmålen ska vara så tydliga att de kan förstås av 
elever och föräldrar, arbetsgivare och andra avnämare. De måste 
samtidigt medge en viss flexibilitet inom programfördjupningen och 
vid utformningen av de särskilda varianter som Skolverket kommer att 
besluta om.
    I Skolverkets arbete med examensmålen för yrkesprogrammen har 
branscherna visat stort engagemang och anser att de i stor utsträckning 
fått gehör för sina synpunkter. Dock har man i några fall uttryckt 
missnöje över att Skolverket inte har skrivit in t.ex. certifieringsnivåer 
i målen för gymnasiearbetet. Skolverket har då hänvisat till det 
inflytande de nationella och lokala programråden kommer att få i 
arbetet med gymnasiearbetena. Av Skolverkets uppdrag angående de 
nationella programråden och av gymnasiepropositionen framgår att de 
viktigaste uppgifterna för programråden ska vara just att bistå verket i 
arbetet med att utveckla examensmålen och ge exempel på uppgifter 

till gymnasiearbetet. Branscherna har därför önskat att det i examens-
målen ska uttryckas att de ska ha ett inflytande över gymnasiearbetet.
Skolverket menar att det i så fall behöver regleras på annat sätt.
    Skolverket föreslår att examensmålen skrivs enligt följande struktur:

Examensmål för xprogrammet (rubriknivå 1)
Inriktningar (rubriknivå 3)
Mål för gymnasiearbetet (rubriknivå 2)
Fakta och förståelse (rubriknivå 3)
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• kunskaper om…
• förståelse av…
Färdigheter (rubriknivå 3)
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• färdigheter i att…
Värderingsförmåga och förhållningssätt (rubriknivå 3)
I sitt gymnasiearbete ska eleven visa
• förmåga att…
    Strukturen bygger på de exempel som angavs i Framtidsvägen. Den 
första rubriken ”Allmänna mål för programmet”  är borttagen i Skol-
verkets förslag.
    Skolverket har valt att ändra de två första underrubrikerna i mål för 
gymnasiearbetet. I Framtidsvägen angavs ”Kunskap och förståelse” 
samt ”Färdighet och förmåga”. Skolverket har i stället valt att benäm-
na dem ”Fakta och förståelse” samt ”Färdigheter”.
    Rubriken Examenskrav som angavs i Framtidsvägen är borttagen 
från examensmålen.
    Examensmål för respektive program framgår av de bilagda exa-
mensmålen (se bilaga 2). Där framgår också per program vilka 
överväganden Skolverket har gjort, centrala ställningstaganden och de 



viktigaste motiven och utgångspunkterna för dessa samt vad avnämar-
na och branscherna har tyckt.
    Skolverket har utformat examensmålen för samtliga program så att 
en bedömning av vilken EQF-nivå examen motsvarar är möjlig. I 
frågor kring EQF har Skolverket särskilt samrått med Myndigheten för 
yrkeshögskolan.

7. Examenskrav för yrkesprogrammen
    Skolverket ska föreslå examenskrav för yrkesprogrammen utöver 
dem som anges i gymnasiepropositionen. Skolverket har övervägt om 
de tillagda examenskraven ska uttryckas i form av namngivna kurser, i 
form av en viss omfattning poäng på en viss nivå eller i generella 
ordalag.
    Skolverket har kommit fram till att de examenskrav som läggs till 
utöver dem som anges i gymnasiepropositionen bör uttryckas i gene-
rella ordalag.
    Om man namnger vissa kurser skapar det, enligt Skolverkets 
bedömning, begränsningar för särskilda varianter som då måste er-
bjuda just de namngivna kurserna. Om man endast namnger program-
gemensamma karaktärsämneskurser skulle man komma ifrån proble-
met med begränsningar för särskilda varianter. Skolverket kan dock 
inte se att man skulle namnge och kräva ett urval av de programge-
mensamma karaktärsämneskurserna och utelämna övriga. I stället kan 
man i så fall ange kraven i generella ordalag som de programge-
mensamma karaktärsämneskurserna.
    Att uttrycka de tillagda examenskraven som en viss omfattning 
poäng på en viss nivå kan ha sina fördelar eftersom det synliggör 
vikten av fördjupning och behovet av kunskaper inom yrkesutgången 
och inte bara inom programmet och inriktningen. Skolverket anser 
dock att det finns två problem med detta sätt att uttrycka sig. Det första 
är att det begränsar konstruktionen av ämnen. Om man ska kunna ange

en nivå i ämnet kräver det att kurserna bygger på varandra på ett av 
staten angivet sätt. I många yrkesämnen ser det inte ut på det sättet, 
utan kurserna kan läsas parallellt. Det andra är att ju mer som krävs av 
fördjupade kunskaper inom karaktärsämnena desto mindre betydelse 
får de gymnasiegemensamma ämnena. Om en elev måste ha godkända 
betyg i karaktärsämneskurserna i yrkesutgången är det bara inom de 
gymnasiegemensamma ämnena som de icke godkända betygen kan 
ligga. Branscher och andra avnämare har i många sammanhang pekat 
på vikten av att vara godkänd även i de gymnasiegemensamma ämnena
    Skolverket har arbetat med tre alternativ att uttrycka examenskrav 
utöver dem som anges i gymnasiepropositionen i generella ordalag och 
förordar alternativ 1:
Alternativ 1: att kräva lägst betyget E i de programgemensamma 
karaktärsämneskurserna
Alternativ 2: att kräva lägst betyget E i de programgemensamma och 
inriktningsgemensamma karaktärsämneskurserna
Alternativ 3: att kräva lägst betyget E i de inriktningsgemensamma 
karaktärsämneskurserna
    Vidare har Skolverket övervägt om samma princip ska gälla för 
samtliga yrkesprogram eller om det kan variera. Skolverket har kom-
mit fram till att examenskrav utöver dem som anges i gymnasie-
propositionen bör uttryckas på samma sätt för samtliga yrkesprogram. 
Det finns, enligt Skolverkets bedömning, inte skäl för att göra olika 
mellan olika program. De motiv som anges för Skolverkets förslag är 
giltiga för samtliga yrkesprogram.
    Av de tre alternativ som Skolverket har arbetat med förslår verket att 
alternativ 1 ska gälla. Det pekar ut att karaktären på programmet är 
viktig för att uppnå yrkesexamen. Samtidigt utesluter det i minst 
omfattning de gymnasiegemensamma ämnena och kurser inom yrkes-
utgången. En nackdel är dock att poängomfattningen för gym-
nasiegemensamma ämnen varierar mellan programmen vilket kan 



upplevas som orättvist. Företrädare för yrkesprogrammen – branscher 
och andra avnämare – har angett att det är viktigt med såväl allmänna 
ämneskunskaper som fördjupade yrkeskunskaper. Därför anser Skol-
verket att det är svårt att gå fram med förslag som pekar ut att de 
gymnasiegemensamma ämnena respektive kurser inom yrkesutgången
är de minst viktiga.
    Om alternativ 2 skulle gälla medför det att eleven endast kan vara 
underkänd inom de gymnasiegemensamma ämnena eller inom yrkes-
utgången. Om alternativ 3 skulle gälla medför det att eleven dessutom 
kan vara underkänd i det som bygger upp hela programmet. För 
särskilda varianter sätter alternativ 3 också stort fokus på det som man 
lokalt föreslagit och mindre på det som nationellt föreslagits gälla för 
hela programmet.
    Branscher och andra avnämare som Skolverket har samrått med har 
haft synpunkter på Skolverkets förslag till examenskrav utöver dem 
som anges i gymnasiepropositionen. Några är kritiska till det förslag 
Skolverket nu går fram med, att de programgemensamma ämnena ska 
vara godkända. Skolverket bedömning är att många branscher och 
avnämare skulle vara mest nöjda om de tillagda examenskraven helt 
togs bort. De menar att det räcker med de krav som redan ställs på 
minst 2250 godkända poäng. Som Skolverket har tolkat uppdraget har 
det dock inte varit möjligt att gå fram med förslaget att helt ta bort de 
tillagda examenskraven.

Examenskrav för yrkesexamen i gymnasial vuxenutbildning
    Skolverket ska också lämna förslag på examenskrav för 
yrkesexamen i gymnasial vuxenutbildning med de utgångspunkter som 
beskrivs i gymnasiepropositionen.
    Skolverket anser att en yrkesexamen i gymnasial vuxenutbildning 
måste vara yrkesspecifik för att av branscherna få samma status som 
en yrkesexamen i gymnasieskolan. Detta understryks av gymnasie-

propositionens krav på att vissa karaktärsämneskurser ska vara 
godkända för en yrkesexamen från gymnasial vuxenutbildning. Skol-
verket föreslår därför att en yrkesexamen från gymnasial vuxen-
utbildning ska knytas till ett visst yrkesprogram i den meningen att den 
omfattas av motsvarande examenskrav som i gymnasieskolan. Detta 
innebär att den studerande måste ha kunskaper motsvarande 2250 
poäng, fått lägst betyget E i de programgemensamma karaktärs-
ämneskurser som ingår i examenskravet för programmet samt ha 
genomfört ett godkänt gymnasiearbete utifrån det programmets mål 
för gymnasiearbetet. Studerande inom gymnasial vuxenutbildning kan 
även genom validering få tillgodoräkna sig kurser.
    Enligt förslaget till en ny skollag ska rektor ansvara för att varje 
studerande vid gymnasial vuxenutbildning har en individuell studie-
plan. Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om den 
enskildas utbildningsmål och den planerade omfattningen av studierna. 
Studierna behöver dock inte omfatta exakt samma kur ser som ett 
program i gymnasieskolan men den studerande måste ha tillräckliga 
kunskaper för att få ett godkänt gymnasiearbete.
    Till skillnad från en yrkesexamen i gymnasial vuxenutbildning, 
anser Skolverket att högskoleförberedelse är av så generell natur att en 
högskoleförberedande examen i gymnasial vuxenutbildning inte behö-
ver vara programspecifik. Därför kan den studerande välja att göra sitt 
gymnasiearbete utifrån egen vald intresseinriktning i enlighet med 
målen för gymnasiearbetet för valfritt program.

8 Entreprenörskap
    Skolverket ska utforma och besluta om kurser som ger utbildning i 
entreprenörskap och företagande. Sådana kurser ska kunna ingå bland 
de programgemensamma kurserna på vissa program eller inom en 
inriktning. För övriga program ska de kunna erbjudas som program-



fördjupning och individuellt val. Skolverket ska även överväga hur 
entreprenörskap kan behandlas i relevanta ämnesplaner i övrigt.

Skolverket har gjort följande överväganden och ställningstaganden:
    Som framgår av den strategi som utbildningsdepartementet och 
näringsdepartementet tagit fram kan man se entreprenörskap enligt en 
bred definition som bl.a. innebär att utveckla kreativitet, se möjlig-
heter, ta initiativ och omsätta idéer till handling. Denna breda 
definition har varit utgångspunkten för hur entreprenörskap uttrycks i 
examensmål och i en del ämnesplaner. Man kan också, i enlighet med 
strategin, se entreprenörskap som mer kopplat till företagande och att 
ge eleverna möjligheter att pröva på företagande inom gymnasie-
skolan. Utifrån detta resonemang planerar Skolverket lägga in kun-
skapsområdet entreprenörskap i två olika ämnen dels i det nya ämnet 
entreprenörskap, dels i ämnet företagsekonomi. På detta sätt har både 
den breda och den smala definitionen av entreprenörskap beaktats i 
förslagen till examensmål och programstrukturer samt i ämneskon-
struktionen. Ämnet entreprenörskap och/eller ämnet företagsekonomi 
kommer att finnas på alla program, antingen som programgemensamt, 
i inriktningar eller som programfördjupning.

Genomförande av uppdraget

Hur arbetet har bedrivits
    Skolverket har organiserat arbetet i 18 expertgrupper, ett för varje 
program. Dessa grupper har arbetet fram examensmål och karaktärs-
ämnen för programmet samt ibland även vissa andra ämnen, när-
liggande programmet. Varje grupps arbete harletts av ett  undervis-
ningsråd. För att få kontroll över skrivprocessen har det i varje pro-
gram funnits särskilt utvalda skrivare, som samlats i skrivar-semi-
narier.

    Utöver dessa 18 expertgrupper har arbetat organiserats i ytterligare 
en grupp som ansvarat för de gymnasiegemensamma ämnena. Även 
denna grupp har letts av ett ansvarigt undervisningsråd.
    Varje expertgrupp har knutit ett antal programreferensskolor till sig, 
med vilka man diskuterat olika förslag till examensmål och ämnes-
planer. I bilaga 4 anges dessa programreferensskolor per program. 
Varje expertgrupp har också haft kontakt med branscher och andra 
avnämare under arbetet. Vilka dessa är framgår även av bilaga 4.
    Samtliga undervisningsråd som lett en expertgrupp har ingått i en 
projektgrupp med två projektledare. Projektledningen har till sin hjälp 
genom hela arbetet haft en kvalitetssäkringsgrupp som granskat de 
examensmål och programstrukturer som expertgrupperna och under-
visningsråden producerat. Kvalitetssäkringsgruppen består utöver pro-
jektledningen av jurister och pedagoger inom Skolverket, en 
representant från Skolverkets vuxenutbildningsenhet samt en extern 
språkkonsult.

Vilka Skolverket har samrått med
    Enligt uppdraget ska Skolverket samråda med de nationella pro-
gramråden för yrkesprogrammen. Skolverket håller under våren 2010 
på med ett nomineringsförfarande och så snart regeringen har fattat 
beslut om nationella inriktningar kommer Skolverket att inrätta de 
permanenta nationella programråden. Skolverket har samrått med 
branscher och andra avnämare under hela arbetet. Dessa samråd har 
utgjort interimistiska nationella programråd. Samråden har dokumen-
terats och många av Skolverkets förslag har, som framgått, utarbetats i 
samarbete med branscher och andra avnämare.
     När det gäller de högskoleförberedande programmen har Skolver-
ket samrått med universitet och högskolor. Samråden har dokumen-
terats och påverkat Skolverkets arbete och resultat.



    Skolverket har dessutom samrått med andra myndigheter. Till sam-
rådsmöte inbjöds bl.a. Högskoleverket, Myndigheten för yrkeshög-
skolan, Skolinspektionen, VHS samt elevorganisationerna. Skolverket 
har också samrått med Sveriges kommuner och landsting (SKL) när 
det gäller programstrukturer och antalet inriktningar inom pro-
grammen.
    Vart och ett av programmen har även samrått med branscher och
 andra avnämare, universitet och högskolor, kommuner, organisationer 
samt ämnesföreträdare.
   I bilaga 4 ges en förteckning över de branscher och andra avnämare 
samt programreferensskolor och eventuella andra referensgrupper som 
Skolverket har haft kontakt med per program.

Vilka övergripande synpunkter har Skolverket fått på förslagen
    SKL och några kommuner anser att Skolverkets förslag innehåller 
alltför många inriktningar. Skolverket har i sitt arbete utgått från 
Framtidsvägens förslag till inriktningar. Det totala antalet inriktningar 
som Skolverket föreslår överskrider endast antalet i Framtidsvägen 
med en inriktning.
     Vissa kommuner anser att de yrkesutgångar som Skolverket anger 
som exempel i programstrukturerna i några fall är orealistiska och inte 
leder till anställningsbarhet. Skolverket har dock tagit fram dessa 
exempel i samråd med branscher och andra avnämare. Därför bedömer 
Skolverket att dessa fungerar som yrkesutgångar inom gymnasie-
skolan.
    Arbetsmiljöverket (AV) framför att det tydligt bör framgå av exa-
mensmålen att alla elever som utbildningen vänder sig till omfattas av 
och får kunskaper om arbetsmiljölagen och verkets föreskrifter. Vidare 
anser AV att det för yrkesprogrammen bör framgå till exempel att 
eleverna får kunskaper om och färdigheter i att göra arbetsmiljö-
mässiga riskbedömningar av sitt arbete, om lagar och andra bestäm-

melser som är relevanta för arbetet och om säkerhetsaspekter för 
arbetets utförande. Skolverket och de avnämare och branscher 
Skolverket har varit i kontakt med anser att arbetsmiljöfrågor är 
mycket viktiga. I dag ingår på samtliga yrkesförberedande program 
kursen arbetsmiljö och säkerhet. Skolverket har efter samråd med 
branscher som tidigare nämnts kommit fram till att det är bättre att 
integrera detta kunskapsområde i de olika yrkesämnena. I exa-
mensmålen för samtliga yrkesprogram lyfts också arbetsmiljö- och 
säkerhetsfrågor fram.
    Diskrimineringsombudsmannen (DO) framför att det i alla program 
bör inrymmas kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimine-
ringsfrågor. Vidare anser DO att examensmålen tydligare kunde 
anknytas till värdegrunden i läroplanen (Lpf 94). Mot bakgrund av att 
skolans värdegrund redan framgår av läroplanen och andra för-
fattningar har Skolverket valt att inte upprepa denna i förslagen till 
examensmål.
    Flera remissinstanser uttrycker att det generellt är för stora skill-
nader i formuleringarna av examensmålen mellan olika program. 
Skolverket har i den slutliga bearbetningen beaktat denna synpunkt. 
Olikheter som kvarstår bedömer Skolverket beror på de olika pro-
grammens karaktär.
    Några remissinstanser, främst universitet och högskolor, anser att
det är för stora skillnader mellan yrkesprogram och högskoleför-be-
redande program, t.ex. när det handlar om nivån på målen för gym-
nasiearbetet. Skolverket har dock tolkat uppdraget som att yrkes-
program främst ska ge en god grund för fortsatt arbete efter gym-
nasieskolan och högskoleförberedande program främst för fortsatta 
högskolestudier. Dessa båda olika syften ställer, enligt Skolverkets 
bedömning, olika krav på gymnasiearbetets utformning snarare än dess 
nivå och Skolverket bedömer att nivån är anpassad utifrån arbetslivets 
respektive högskolans krav.



    Några universitet och högskolor anser att nivån på målen för gym-
nasiearbetet för högskoleförberedande program är för hög. Skolverket 
anser att nivån på gymnasiearbetet är högre än på dagens pro-
jektarbete. Detta är, enligt Skolverkets bedömning, rimligt eftersom de 
högskoleförberedande programmen ska leda längre än i dag och att det 
krävs mer svenska och engelska för grundläggande högskole-
behörighet.
    De flesta universitet och högskolor är kritiska till att inte natur-
vetenskapsprogrammets och teknikprogrammets samtliga inriktningar 
leder till särskild högskolebehörighet för det område programmet 
främst riktar sig mot. Skolverkets argumentation i frågan finns beskri-
vet under naturvetenskapsprogrammet respektive teknikprogrammet.
    Flera branscher och andra avnämare är kritiska till att samtliga 
yrkesprogram inte med automatik leder till grundläggande högskole-
behörighet.
    Programspecifika synpunkter redovisas per program under respek-
tive rubriker.

Hur Skolverket har bedrivit och bedriver arbetet med implementering 
av gymnasiereformen
    I arbetet med implementering av gymnasiereformen har Skolverket 
under 2009 vid konferenser träffat skolhuvudmän vid ett tillfälle, 
speciellt utsedda gymnasierepresentanter vid två tillfällen samt studie- 
och yrkesvägledare. Utkast till examensmål, program-strukturbilder 
och ämnesplaner har kontinuerligt skickats ut till olika program-
referensskolor och referenspersoner samt avnämargrupper. Detta har 
skett i en öppen dialog och synpunkterna som inkommit har Skol-
verket tagit del av och beaktat där så varit befogat. Förslagen har 
periodvis även lagts ut på Skolverkets webbplats för allmän läsning.

Bilagor
Bilaga 1: Programstrukturer för de 18 programmen
Bilaga 2: Examensmål för de 18 programmen
Bilaga 3: De direktiv och ställningstaganden som legat bakom och 
styrt Skolverkets arbete med programstrukturer och examensmål
Bilaga 4: Förteckning över branscher och andra avnämare samt pro-
gramreferensskolor och andra referensgrupper per program



Från bilagorna hämtas några kommentarer som läggs in 
under respektive program i följande lista.

4. Nationella inriktningar
Skolverket föreslår följande nationella inriktningar för vart och ett av 
programmen. För vård- och omsorgsprogrammet föreslår Skolverket 
inga nationella inriktningar. Skolverket föreslår att inriktningarna på 
estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska pro-
grammet och naturbruksprogrammet får starta redan i årskurs 1.

Barn- och fritidsprogrammet 
Fritid och hälsa, 300 poäng
Pedagogiskt arbete, 300 poäng
Socialt arbete, 300 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Yrkesutgångar
Bad- och Idrottsplatspersonal
Simlärare, Badbevakare
Personlig tränare, gyminstruktör
Barnskötare
Elevassistent, Pedagogisk assistent
Personlig assistent, Assistent inom boende och daglig verksamhet
Väktare
Yrkeshögskolestudier och högskolestudier
Pedagogiska och sociala områden
Fritids- och friskvårdssektorn
Skolverkets förslag till examensmål för barn- och 
fritidsprogrammet

    Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta 
med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesom-
råden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska 
eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för 
högskolestudier inom dessa områden.
   Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik. Pedago-
gik handlar om människors lärande, utveckling, levnadsvillkor, kom-
munikation och pedagogiskt ledarskap. Utbildningen ska leda till att 
eleverna kan möta, assistera och pedagogiskt leda människor i alla 
åldrar. Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor samt om 
olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom pro-
grammet.
    Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ingå i utbildningen 
för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa. Känne-
tecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är sam-
verkan, samarbete och kommunikation. För att arbeta med människor 
krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa 
optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. 
Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att särskilt utveckla 
dessa förmågor.
    Verksamheternas betoning på arbete med människor gör att ett etiskt 
förhållningssätt ska vara centralt i utbildningen. Grundläggande demo-
kratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga 
rättigheter har en särskild aktualitet. Genom utbildningens betoning på 
möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet att reflektera över 
och diskutera sociala och kulturella frågor.
    Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär 
arbete med människors hälsa. Därför ska utbildningen leda till att 
eleverna utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt. Eleverna ska 
också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer 



kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor 
och möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet 
att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.
   Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera till 
handlingsberedskap. Eleverna ska därför genomföra uppgifter och lösa 
praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med andra. De 
ska också utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera 
och utvärdera arbetet, såväl på verksamhetssom på individnivå. 
Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla initiativförmåga 
och kreativitet för att kunna arbeta på ett utvecklingsinriktat sätt. 
Elevernas medverkan vid val av arbetsformer och innehåll i studierna 
har därför en särskild pedagogisk innebörd.
    Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det 
arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkes-
kunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en 
del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
    Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlings-
utbildning.

Inriktningar
    Barn- och fritidsprogrammet har tre inriktningar.
    Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid 
och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors 
hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda eleverna för arbete 
inom fritids- och friskvårdssektorerna.
    Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns och 
ungas lärande och växande och om olika pedagogiska verksamheter. 
Den ska förbereda eleverna för arbete inom exempelvis förskola, skola 
och fritidshem.
    Inriktningen socialt arbete ska ge kunskaper om sociala processer 
och förhållanden och om socialpolitiska områden. Den ska förbereda 

eleverna för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller 
bevakningsområdet.
   Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Bygg- och anläggningsprogrammet 
Anläggningsfordon, 900 poäng
Husbyggnad, 700 poäng
Mark och anläggning, 500 poäng
Måleri, 400 poäng
Plåtslageri, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Anläggningsmaskinförare
Beläggningsarbetare
Bergarbetare
Betongarbetare
Byggnadsmålare
Byggnadsplåtslagare
Järnvägstekniker
Glastekniker
Golvläggare
Murare
Träarbetare
Ventilationsplåtslagare
Väg- och anläggningsarbetare
Specialyrken t.ex. ställningsbyggare och plattsättare

Skolverkets förslag till examensmål för bygg- och anläggnings-
programmet



    Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram Efter exa-
men från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till 
exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, bygg-
nadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 
byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad 
och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar sam-
hällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge 
kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. 
Utbildningen ska också ge kunskaper om branschens olika yrken och 
arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, vilket ger 
en god grund för samverkan på arbetsplatsen och med kunder.
    Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och 
utomhus. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, 
verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt förhåll-
ningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska 
därför utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga. De ska 
kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet ska 
genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att 
förebygga förslitningar och andra arbetsskador.

El- och energiprogrammet 
Automation, 400 poäng
Dator- och kommunikationsteknik, 400 poäng
Elteknik, 500 poäng
Energiteknik, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Automation:

Automationstekniker
Industrielektriker
Mekatroniker
Processautomationstekniker
Dator- och kommunikationsteknik:
Elektroniksupporttekniker
Eventtekniker
Hemservicetekniker
IT-supporttekniker
Nätverkstekniker
Servicetekniker
Teknisk säljare
Elteknik:
Elektriker
Hisstekniker
Järnvägstekniker, el och signal
Larmtekniker
Energiteknik:
Drift- och underhållstekniker
Driftoperatör
Kraft/värmeoperatör
Laborant
Vattenkraftsoperatör
Vattenmiljötekniker

Skolverkets förslag till examensmål för el- och energiprogrammet
    El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta  
med automatiseradeproduktionssystem, system för energi-, miljö- och 
vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att 
arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.



    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och 
bistå samhällsviktiga basfunktioner såsom produktion, installation och 
distribution av el-, energi- och vattensystem. Den ska därför ge 
kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i 
att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden.
    Dator- och kommunikationsteknik och samhällets it-infrastruktur 
ska också vara centralt inom utbildningen. Säkerhetsfrågor är av 
yttersta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena. Utbildningen ska 
därför leda till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och 
internationella överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet, 
standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö.

Fordons- och transportprogrammet 
Godshantering, 400 poäng
Karosseri och lackering, 400 poäng
Lastbil och mobila maskiner, 500 poäng
Personbil, 500 poäng
Transport, 500 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Billackerare
Personbilsmekaniker
Bilskadereparatör
Lagerarbetare
Lastbilsförare
Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker
Terminalarbetare
Skolverkets förslag till examensmål för fordons- och 
transportprogrammet

    Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter exa-
men från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminal-
arbetare.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika 
fordon eller att hantera transporter. Inom området fordonsteknik be-
handlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation 
och service av fordon. Inom området transporter behandlas förflyttning 
av gods med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i 
terminal.
    Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder 
till. Den tekniska utrustningen blir också alltmer komplex, speciali-
serad och anpassad till det specifika fordonet eller yrkesområdet. 
Avancerad teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver förmåga 
att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ.
    Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till fortsatt 
lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom 
yrket. Eleverna ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i att 
välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med 
hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Handels- och administrationsprogrammet
Administrativ service, 500 poäng
Handel och service, 500 poäng

Exempel på yrkesutgångar
ADMINISTRATIV SERVICE
ADMINISTRATION
IT-administratör, kundservice och reception
EXTERN SERVICE



Kommunikatör, projektadministratör
INTERN SERVICE
Ekonomi-, personal-, redovisningsassistent
MARKNAD OCH KOMMUNIKATION
Säljsupport, orderadministratör,
marknadsassistent

HANDEL OCH SERVICE
FÖRSÄLJNING
Butikssäljare, företagssäljare, kommunikatör,
marknadsförare
INKÖP OCH VARUFLÖDEN
Inköpare, lagerarbetare, logistiker, speditör
LEDARSKAP OCH FÖRETAGANDE
Handlare, ledare i butik, näthandlare

Skolverkets förslag till examensmål för handels- och 
administrationsprogrammet
    Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs 
för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och 
butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel perso-
nal-, ekonomi- och it-administratör.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och 
administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska 
också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom 
yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekono-
miuppföljning och företagande.
    Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och pro-
duktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i 
olika former. Administration omfattar administrativt arbete och orga-

nisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kund-
service samt konferens- och receptionsarbete. Inom både handel och 
administration finns möjligheter att starta och driva företag och därför 
ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap 
och eget företagande.
    Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor 
och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför 
utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som 
medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och 
kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt 
samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas 
förmåga att söka, analysera och värdera information från olika 
branscher och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter i att 
använda it på ett situationsanpassat sätt. Utbildningen ska också ge 
eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

Hantverksprogrammet 
Finsnickeri, 400 poäng
Florist, 400 poäng
Frisör, 400 poäng
Textil design, 400 poäng
Övriga hantverk, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Inriktning finsnickeri
Båtbyggare, möbel och inredningssnickare, säljare
Inriktning florist
Florist
Inriktning frisör
Frisör, trainee



Inriktning textil design
Försäljare, inköpsassistent, sömmerska, tillskärare
Inriktning övriga hantverk
Glasblåsare, guld

Skolverkets förslag till examensmål för hantverksprogrammet
    Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från pro-
grammet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom 
floristyrket, frisörbranschen, snickeribranschen, textilbranschen eller 
branschen inom det valda hantverket.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 
hantverksprocessen. Det innebär att kunna genomföra vanligt före-
kommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, dvs. att identi-
fiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, 
material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera 
och utvärdera resultatet. Som förberedelse för arbete inom det hant-
verksområde som eleven har valt ska även formgivning, entrepre-
nörskap, kommunikation och service ingå i utbildningen.  
   Hantverkskunnande och estetiskt tänkande samspelar i skapande-
processen och ska därför genomsyra utbildningen. Utbildningen ska 
också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället samt 
får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för 
människor och miljö. Inom alla hantverksyrken är personlig prägel, 
teknisk skick-lighet, kvalitet och design centralt. I utbildningen ska 
eleverna därför ges möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment 
och tekniker och förstå yrkets karaktär, hantverkstraditioner och ut-
vecklingsmöjligheter. De ska få utveckla sin känsla för färg, form och 
komposition samt använda de digitala tekniker som förekommer i 
yrket .
Hotell- och turismprogrammet 
Hotell och konferens, 400 poäng
Turism och resor, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Våningsservice
Försäljning
Konferens
Mässor och event
Reception
Försäljning
Turistinformation och guidning
Upplevelser och aktiviteter
Reseplanering
Resebyråarbete

Skolverkets förslag till examensmål för hotell- och 
turismprogrammet
    Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om service och 
bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla 
elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning 
och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och 
kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov 
och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och 
flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på 
service. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att diskutera 
och reflektera kring hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar 
människor och deras efterfrågan på service. Eleverna ska också ges
möjligheter att diskutera och reflektera kring sociala och kulturella 
frågor. Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språk-



kunskaper och kunskaper om resmål och resvägar. Därför ska utbild-
ningen ge eleverna möjligheter att utveckla dessa kunskaper.
   Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med 
planering, organisation och ekonomi. Vidare ska utbildningen ge 
kunskaper om branschen, både nationellt och internationellt. Bransch-
kunskap innefattar bland annat kunskaper om vilka aktörer som finns 
och deras roller, besöksnäringens bakgrund, nuvarande omfattning och 
framtida möjligheter, påverkan på miljön samt kunskaper om de lagar 
och andra bestämmelser som ska tillämpas inom området. Arbetsmiljö- 
och arbetsorganisationsfrågor ska ha en central plats i utbildningen för 
att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

Industritekniska programmet 
Driftsäkerhet och underhållsteknik, 400 poäng
Processteknik, 400 poäng
Produkt och maskinteknik, 400 poäng
Svetsteknik, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Arbete inom underhåll, drift, process
eller produktion.
Arbete inom grafisk produktion eller som tryckare.
Arbete inom tillverkningsföretag.
Maskinoperatör/tekniker inom till exempel sten-, textil-, trä-, metall- 
eller plastindustri.

Skolverkets förslag till examensmål för industritekniska 
programmet
    Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta 

inom områden som processinriktad eller maskinell materialbear-
betning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt 
svetsning och annan sammanfogning.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell 
teknik och industriteknisk produktion. Den ska utveckla elevernas 
förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industri-
tekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produk-
tion som färdig produkt. Utbildningen ska också ge eleverna 
kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det 
möjligt för dem att delta såväl i produkt- och produktionsplanering 
som i själva produktionen.
    Inom området industriell teknik ska utbildningen ge kunskaper om 
sammanhangen i produktionsleden, produktionsutrustningens funk-
tion, användning och skötsel samt hur produktionen och tekniken 
påverkar människor och miljö. Inom området industriteknisk produk-
tion ska utbildningen ge kunskaper om arbetets organisation, produk-
tionsekonomi, resursanvändning samt systematiskt arbetsmiljöarbete.         
Eleverna ska få kunskaper om betydelsen av att i sitt arbete följa regler 
och arbeta kvalitets och säkerhetsmedvetet samt noggrant.      
    Utbildningen ska också ge kunskaper om hur en idé utvecklas till 
färdig produkt samt om produktens funktion och utveckling till dess 
den förstörs eller återvinns. Industriell produktion förutsätter råvaror 
och energi. Utbildningen ska leda till att eleverna får insikter om sina 
och företagens möjligheter att genom val av material, metod och 
teknik påverka förbrukningen av både råvaror och energi. Valen ska 
göras med hänsyn till såväl hållbar utveckling ur lokala och globala 
aspekter som företagsekonomi

Naturbruksprogrammet 
Djur, 300 poäng



Lantbruk, 300 poäng
Skog, 300 poäng
Trädgård, 300 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Hästskötare
Djurskötare inom lantbruk
Arbete med hundar
Arbete som djurvårdare
Växtodling
Lantbruksmaskiner
Kombinationslantbruk
Landsbygdstjänster
Skogsmaskinförare
Skogsmaskinservice
Skogsvård
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsodling
Skötsel av utemiljöer
Trädgårdstjänster
Naturvetenskap

Skolverkets förslag till examensmål för naturbruksprogrammet
    Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta 
inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten och skog. Inom 
programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som 
förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap främst med kopp-
ling till naturbruk.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 
att bruka naturen. Naturbruk innefattar de olika verksamheter som 

nyttjar naturresurser. Det kan till exempel vara produktion av livs-
medel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och 
landskapsvård, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårds-
miljöer samt försäljning av varor och tjänster.
    Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och 
vårdar ekosystemen ställer krav på såväl biologiska och ekologiska 
som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla 
elevernas förståelse av naturens mångfald och hur olika verksamheter 
använder och påverkar naturen och biologiska processer.
    Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att kritiskt granska och 
reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar utveckling. 
Kunskaper om olika energiformer och om energiomsättning är av stor 
betydelse. För att utveckla naturbrukets olika verksamheter krävs 
innovativt tänkande, entreprenörskap och företagsamhet. Utbildningen 
ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Den ska 
också bidra till ett globalt perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper 
om internationella samarbetsformer.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Bageri och konditori, 300 poäng
Färskvaror, delikatess och catering, 700 poäng
Kök och servering, 300 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Bagare
Färskvarusäljare
Kock
Konditor
Matinformatör
Servitris eller servitör



Säljare med profil mot t. ex. fisk och
skaldjur

Skolverkets förslag till examensmål för restaurang- och 
livsmedelsprogrammet
    Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs 
för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel i 
restaurang, bageri och med färskvaror.
   Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av 
restaurang- och livsmedelsbranschen där man arbetar nära kunderna 
med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella som 
moderna. Den ska också utveckla elevernas kunskaper om och färdig-
heter i livsmedelsproduktion, matlagning och servering liksom deras 
kunskaper om måltiden som helhet. Måltiden som helhet är central i 
utbildningen eftersom de olika verksamhetsområdena samverkar för 
att skapa måltidsupplevelser. Oavsett om man till exempel bakar, 
arbetar i delikatessbutik eller på restaurang bidrar man till helheten. 
Utbildningen ska även ge kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, 
hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering.
    Arbetet nära kunderna ställer krav på goda kunskaper i kommu-
nikation och service. Utbildningen ska därför utveckla elevernas för-
måga att bemöta kunder. Även kunskaper i exponering och skyltning 
av varor ska ingå i utbildningen. Kommunikation är en viktig del i ett 
fungerande lagarbete. Eftersom arbetet inom yrkesområdet i regel 
utförs av människor i samverkan ska utbildningen utveckla elevernas 
förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell 
bakgrund, ålder, position eller kompetens. Eleverna ska vidare utveck 
la förmågan att arbeta i grupp, ta initiativ, vara lyhörda, arbeta

 självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Utbildningen ska 
även utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisa-
tion och ekonomi.

Vvs- och fastighetsprogrammet 
Fastighet, 300 poäng
Kyl- och värmepumpsteknik, 300 poäng
Ventilationsteknik, 300 poäng
Vvs, 400 poäng

Exempel på yrkesutgångar
Fastighet
Fastighetsskötare
Fastighetsvärd
Fastighetstekniker
Kyl- och värmepumpsteknik
Kylmontör
Kyltekniker
Ventilationsteknik
Ventilationstekniker
Vvs
VVS - montör
Industrirörsmontör
Isoleringsmontör

Skolverkets förslag till examensmål för vvs- och 
fastighetsprogrammet
    Vvs- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation



samt vvs.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i installation, 
felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastig-
heter, tekniska anläggningar och system, som till exempel värme-, 
ventilations- och kylsystem. Den ska också ge eleverna kunskaper i 
reglerteknik och energioptimering av anläggningar samt utveckla deras 
förmåga till systemtänkande. Även planering, genomförande och 
dokumentation av arbetsuppgifter samt kvalitets-säkring av utfört 
uppdrag ska ingå i utbildningen. Dessutom ska utbild-ningen ge 
eleverna kunskaper om arbetsmiljöregler och säker-hetsbestämmelser 
samt kännedom om nationella och internationella bestämmelser som 
gäller för yrket.
    Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla 
deras förmåga att omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resurs-
användning i praktisk handling. Eleverna ska ges möjligheter att förstå 
hur effektiv energianvändning leder till en hållbar utveckling. Vid 
nybyggnad, omvandling av det befintliga byggnadsbeståndet, repara-
tion, underhåll och installation krävs kunskaper om vilka system och 
produkter som är mest energieffektiva och hur man arbetar med mesta 
möjliga miljöhänsyn.
    Många arbetsuppgifter inom yrkesområdena innebär kontakter med 
entreprenörer, beställare och kunder. Det ställer krav på social förmåga 
och känsla för service. Utbildningen ska därför utveckla elevernas 
förmåga att kommunicera och samverka med andra människor oavsett 
deras bakgrund. Utbildningen ska också utveckla serviceförmåga, 
kvalitets-medvetenhet och kreativitet.

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsarbete inom:

Hälso- och sjukvård:
sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård.
Socialtjänst:
särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet,
hemvård/hemtjänst, personlig assistans.
Högskolestudier till yrken inom dessa
verksamhetsområden.

Skolverkets förslag till examensmål för vård- och 
omsorgsprogrammet
    Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att 
arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet 
ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för 
högskolestudier inom främst dessa områden.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 
vård, omvårdnad och omsorg och ge kunskaper om hälsa, ohälsa och 
funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att 
bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att 
utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar 
människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbe-
finnande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om 
människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kultu-
rella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktions-
nedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika 
ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och 
vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar 
en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för 
hälsan.
    Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bemöta människor 
på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens 



integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. 
Eleverna ska också utveckla förståelse för människors olika behov och 
förutsättningar. Dessutom ska eleverna utveckla en förmåga att disku-
tera och ta ställning i etiska frågor som rör yrkesutövningen och att 
följa den etik som råder inom yrkesområdet. Stora delar av yrkes-
området regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska 
därför ge eleverna kunskaper om dessa bestämmelser.

Ekonomiprogrammet 
Ekonomi, 300 poäng
Juridik, 300 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för ekonomiprogrammet
   Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskole-
studier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga 
områden.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, 
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi hand-
lar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose 
människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv 
och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla de kunskaper som 
krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det 
svenska rättssystemet samt lagar och andra bestämmelser som styr 
eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska 
också utveckla elevernas kunskaper i psykologi, som handlar om hur 
människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper är viktiga vid 
beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.
    De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar 
som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat.
Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska

 förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel 
samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. 
Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl 
ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är 
historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas 
historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring 
orsakssamband och följder av olika beslut.
   Utbildningen ska ge kunskaper om företagens roll i samhällsut-
vecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Den ska även 
belysa det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande. 
Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas kreativitet och förmåga 
att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. I 
utbildningen ska eleverna även praktiskt få pröva företagande.
    Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grun-
der i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, 
analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, 
företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen ska 
utveckla elevernas förmåga att resonera ur individens, företagets och 
samhällets perspektiv samt förmågan att dra slutsatser och argumen-
tera för sina ställningstaganden. För att beskriva och förklara ekono-
miska och juridiska företeelser i samhället ska utbildningen ge ele-
verna kunskaper i att använda centrala begrepp, teorier och modeller. 
Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera och 
presentera sina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till 
målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla 
elevernas språkliga förmåga och till att modern teknik används som ett
redskap för informationssökning, presentation och kommunikation.

Inriktningar
    Ekonomiprogrammet har två inriktningar.
    Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska



 områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledar-
skap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta 
och driva ett företag.
    Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse 
i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. 
Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma 
juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Estetiska programmet 
Bild och formgivning, 400 poäng
Dans, 400 poäng
Estetik och media, 400 poäng
Musik, 400 poäng
Teater, 400 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för estetiska programmet
    Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskole-
studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsveten-
skapliga områdena.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de 
estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien 
och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa 
perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av männi-
skans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl 
som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, 
samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Utbildningen 
ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i 
samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycks-
medel. Under utbildningen ska eleverna pröva såväl ett konstnärligt 
som ett vetenskapligt förhållningssätt.

    Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och 
tolka konst och kultur. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och 
öka sin förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion 
om egna och andras arbeten. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet 
att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden 
där estetiken har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia, 
språk, teknikutveckling och kommunikation.
    Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska 
hantverket. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla både sina färdig-
heter och sin analytiska förmåga. Utbildningen ska också göra 
eleverna medvetna om juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet 
och upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik.
    Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till 
eget skapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta 
ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, 
belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier 
samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas 
med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och veten-
skapliga högskolestudier.

Inriktningar
    Estetiska programmet har fem inriktningar.
    Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i 
två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla 
elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att 
uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. 
Inriktningen ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess 
tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visu-
ella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på 
någon eller några delar av bildområdet.
    Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig



 dans. Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommu-
nicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och 
kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dans-
teknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och 
tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Inriktningen ska 
ge möjlighet att fokusera på någon genre eller stil.
    Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i 
digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas 
förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och 
berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att 
uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv 
samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska 
dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium.
    Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika 
tider och kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och 
konstnärliga skapande samt  förmåga att uppleva och tolka musik ur 
olika perspektiv. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att fokusera på 
något musikområde.
    Inriktningen teater ska ge fördjupade kunskaper i teater ur olika 
perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att sceniskt gestalta 
och kommunicera samt att uppleva och tolka såväl andra elevers 
gestaltningar som professionella teaterföreställningar ur olika perspek-
tiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något eller några av 
teaterns uttrycksområden.

Humanistiska programmet 
Kultur, 400 poäng
Språk, 400 poäng
Skolverkets förslag till examensmål för humanistiska programmet
    Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. 

Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för hög-
skolestudier inom främst humaniora men även inom samhälls-veten-
skap.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i humaniora. Inom 
humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kultu-
rella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och inter-
nationellt. Utbildningen ska sätta människans skapande och tänkande i 
centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella 
frågor, liksom språk som kulturbärare. Centrala kunskapsområden är
därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.
    Språk och text intar en särställning, och en språklig medvetenhet ska 
prägla utbildningen. Därför ska utbildningen utveckla elevernas 
språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift samt deras förmåga att 
medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i 
alla ämnen. Utbildningen ska ge eleverna redskap för att analysera och 
tolka olika typer av texter och talat språk på svenska och engelska 
inom programmets olika kunskapsområden.
    Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om metoder för att 
formulera och besvara frågeställningar inom humaniora samt 
färdigheter i att urskilja fakta, värderingar och logiska resonemang i 
olika typer av källor. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera 
sina ställningstaganden. Utbildningen ska också ge eleverna färdig-
heter i att använda digitala verktyg och medier för informations-
sökning, kommunikation och presentation och i att söka, sovra och 
bearbeta information från olika typer av material med källkritisk med-
vetenhet.
    Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för 
humaniora. Genom utbildningens betoning på människans tänkande 
och skapande ska eleverna ges möjlighet att reflektera över etiska och 
filosofiska frågeställningar, samt att utveckla humanistisk bildning och 



kunskaper som är betydelsefulla inom andra områden. Eleverna ska 
ges förutsättningar att utveckla förmåga att ur olika perspektiv 
beskriva och tolka mänskligt handlande liksom att sätta sig in i och 
belysa olika sätt att tänka och uttrycka sig.
    Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga samt stimu-
lera dem att se möjligheter och ta initiativ. Vidare ska utbild-ningen 
möjliggöra för eleverna att omsätta kunskaper i humaniora i handling. 
Möten, studiebesök, utbyten eller andra jämförbara praktiska moment 
ska därför ingå i utbildningen.
    Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grun-
der i ett vetenskapligt förhållningssätt. Den ska även utveckla 
elevernas självständighet och ansvarstagande.

Inriktningar
    Humanistiska programmet har två inriktningar.
    Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och este-
tiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur 
kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inrikt-
ningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och 
reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika 
perspektiv.
    Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa 
sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning 
för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är 
därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk
 och hur språkkunskaper förstärker varandra.....
   Examensmålet har vuxit fram med stöd av avnämare, program-
referensskolor och referenspersoner. Skolverket har uppfattningen att 
avnämare, programreferensskolor och referenspersoner stödjer texten 
som den nu föreligger.
    I examensmålet betonas att humanistiska programmet sätter männi-

skan och hennes, kommunikation, tänkande och skapande i centrum. 
Skolverket har velat tydliggöra hur programmets två inriktningar, 
kultur och språk, hör ihop och går in i varandra. Därför poängteras 
programmets gemensamma fokus på språk, text och källkritik, samt på 
kultur och språk som kulturbärare. De synpunkter som kommit in från 
avnämare, programreferensskolor och övriga har huvudsakligen rört 
önskemål om förtydliganden eller tillägg.

Naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskap, 400 poäng
Naturvetenskap och samhälle, 300 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för 
naturvetenskapsprogrammet
    Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. 
Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för hög-
skolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men 
även inom andra områden.
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i 
naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden, och 
om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärl-
den i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och 
teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om mate-
matik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett 
hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma 
modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnes-
områden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och krea-
tivitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande.
    Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska 



resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna 
ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer 
av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig 
respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap byg-
ger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, 
laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska 
därför vara centrala inslag i utbildningen.
    Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär 
att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett
historiskt förlopp. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för 
naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella 
forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse 
av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat
och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i 
frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till 
etiska diskussioner om naturvetenskapensroll i samhället.
    Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion 
och lärande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att 
argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer 
med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska även 
kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande natur-
vetenskap på engelska.
    Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräk-
ningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta 
och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för 
naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att 
använda modern teknik och utrustning.
    Utbildningen ska främja elevernas samarbetsförmåga och stimulera
 dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta 
idéer i praktisk handling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas 
ansvarstagande.

Inriktningar
    Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar.
    Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom bio-
logi, fysik, kemi och matematik.
    Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom 
naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap, 450 poäng
Medier, information och kommunikation, 350 poäng
Miljö och samhällsbyggnad, 450 poäng
Samhällsvetenskap, 450 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för samhällsvetenskaps-
programmet
    Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande pro-
gram. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för 
högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 
    Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsför-
hållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ 
och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och 
rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som grupp-
medlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om 
samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen ska 
behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, ge-
nus och miljö. 
    Utbildningen ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och 
politiska aspekter. I detta ingår studier av faktorer som kan påverka 
och förklara det som sker i samhället alltifrån den lokala till den 



globala nivån. Utbildningen ska ge ett historiskt perspektiv för att 
eleverna med hjälp av det förflutna ska förstå förhållanden i dagens 
samhälle och orientera sig inför framtida samhällsförändringar.
    Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens 
förutsättningar och möjligheter. Eleverna ska därför ges möjlighet att 
utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och 
värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och pre-
sentera sina kunskaper bland annat med hjälp av digitala verktyg och 
medier.
    Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna 
möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I 
detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och 
att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen ska 
därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta infor-
mation med källkritisk medvetenhet.
    Utbildningen ska utveckla elevernas vetenskapliga medvetenhet 
genom att de fårformulera och utreda frågeställningar och pröva att 
tillämpa teorier och metoder som används inom samhällsvetenskapen. 
Eleverna ska ges möjlighet att diskutera lösningar på samhällsveten-
skapliga problem och motivera ställningstaganden med väl grundade 
argument.
    Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att skriva, läsa, tolka 
och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskaps-
områden. Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sig i varieran-
de skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska.
    Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, 
självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta 
initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Utbildningen ska också 
ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt.

Inriktningar
    Samhällsvetenskapsprogrammet har fyra inriktningar.
    Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors 
utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inrikt-
ningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande 
som individer, som deltagare i grupper, organisationer och samhällen 
ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommu-
nikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att 
tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.
    Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kun-
skaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av 
medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I 
inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam 
och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa 
möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska
kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska 
ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor 
individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opin-
ionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.
    Inriktningen miljö- och samhällsbyggnad ska ge kunskaper inom 
området hållbar utveckling. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin 
förståelse av hur samhällsförändringar påverkar människor och livs-
miljöer. Inriktningen ska utveckla elevernas kunskaper om hur ett 
hållbart samhälle kan byggas, bland annat genom att de studerar 
miljö-, teknik- och samhällsfrågor ur olika perspektiv från lokal till 
global nivå.
    Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhälls-
strukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och 
samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin 
förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser 



och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga 
att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Teknikprogrammet 
Design och produktutveckling, 300 poäng
Informations- och medieteknik, 300 poäng
Produktionsteknik, 300 poäng
Samhällsbyggande och arkitektur, 300 poäng
Teknikvetenskap, 300 poäng

Skolverkets förslag till examensmål för teknikprogrammet
    Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter 
examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskole-
studier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra 
områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och 
färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa 
teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till 
hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kun-
skaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska pro-
cesser. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera 
olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi 
ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i 
naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är 
inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka 
och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar 
både befintlig teknik och utveckling av ny teknik.
    Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i 
teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela 
kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling 
innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, 

producera, använda, sälja och återvinna. Utbildningen ska bygga på ett 
etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, 
kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. I utbildningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och 
bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska 
också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge 
förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhåll-
ningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbild-
ningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta 
med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbets-
form, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter 
i att arbeta i projekt såväl enskilt som i grupp. Centralt för teknik-
utveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, 
utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. 
Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och
förstå tekniska system.....

Inriktningar
    Teknikprogrammet har fem inriktningar.
    Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och 
färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt 
konstruktion är centralt. Den ska också behandla designprocess och 
designmetodik.
     Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om 
och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. 
Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, 
webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.
    Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter 
i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur 
produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika om-
råden.



    Inriktningen samhällsbyggande och arkitektur ska ge kunskaper om 
och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska be-
handla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekolo-
giskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.
    Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i 
teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk model-
lering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper 
om teknik, matematik och fysik.

Gymnasiegemensamma ämnen:
Matematik
Svenska/svenska som andraspråk, engelska
Idrott och hälsa
Historia, samhällskunskap, naturkunskap
Religionskunskap

Om inriktningarna mm: se Skolverkets rapport (712 kB) 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av
%20reger ingsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och
%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl
%20bilagor%202010-02-15.pdf

SvD 100219:

“Skolverkets förslag är trångsynt.”
“HISTORIA PÅ SCHEMAT Skolverkets nya kursplan för 
historieundervisningen är ängslig och trångsynt. Den kan rentav 
försvåra elevernas förståelse för kulturella olikheter i samhället. 
Förslaget måste skrivas om helt, kräver professorerna Anders 
Andrén, Anders Cullhed och Eva Rystedt.”

“Skolverket har presenterat en ny kursplan i historia för grundskolan, 
som är mycket uppseendeväckande eftersom alla anspråk på under-
visning i historia före år 800 är strukna. Flera historiker har reagerat, 
och även utbildningsminister Jan Björklund har sällat sig till kritiker-
na, vilket är bra. Inför ett nytt förslag från Skolverket behöver debatten 
breddas.

I sin iver att skapa en utvecklad nutidsförståelse har gruppen som 
arbetat fram förslaget backat historieundervisningen i Sverige till 
en nivå som ligger före de moderna historievetenskapernas ge-
nombrott. Det var under 1800-talets första hälft som humanister i 
hela Europa, samtidigt med att Darwin utvecklade sin evolutions-
teori, lyckades ersätta den bibliska historieuppfattningen med en 
sekulär historieskrivning.

Man släppte det korta perspektivet från människans skapelse cirka 
4000 år före vår tideräknings början för att successivt rekonstruera en 
ofattbart komplex mänsklig process. Det gäller den långa skriftlösa 
historien, då jordbruket uppstod, de första krigen utkämpades och 
tidiga religiösa traditioner utvecklades. Men det gäller också de 
senaste drygt 5000 åren av skriven historia, som plötsligt blev 
tillgänglig genom dechiffrering och tolkning av tidiga skriftspråk.

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
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http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/91/08/Redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20om%20examensm%E5l%20och%20%E4mnesplaner%20f%F6r%20gymnasieskolan%20inkl%20bilagor%202010-02-15.pdf
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Allt detta väljer Skolverket att bortse från för att koncentrera 
historieundervisning till den närliggande historien. Men det är 
just kunskapen om människans oerhört långa historia och om 
variationen av mänskligt liv som ger en förståelse av vad det 
innebär att vara människa, på tvärs mot alla kulturella olikheter. 
Dessutom används det avlägset förflutna ofta som en mytisk 
historia i religiös fundamentalism och i  populistiska ideologier. 
Utan reell kunskap om det avlägset förflutna kommer därför da-
gens skolungdomar inte att kunna göra de kritiska granskningar 
av historiebruk, som kursplanen önskar.

Med tanke på att historieundervisningen ska ta sin början omkring 800 
är det också mycket anmärkningsvärt att kursplanen i religionskunskap 
föreskriver undervisning i de stora världsreligionernas historia. Efter-
som alla världsreligionerna har ett förflutet som sträcker sig före och 
ibland långt före 800 kommer den enda undervisning som skolan ger 
om äldre historia att avse religionernas historia.

Kunskap om världsreligionerna är viktig, men utan någon allmän 
historisk översikt kommer det att bli svårt för skoleleverna att 
förstå bakgrunden till religionerna, liksom sambanden mellan 
traditionerna och variationerna över tid. Skolverkets kursplaner i 
religionskunskap och historia innebär att historieundervisningen 
på sitt sätt är tillbaka före de moderna historievetenskapernas 
genombrott. I religionskunskap förmedlas en äldre religiös histo-
ria, och i historia förmedlas en sekulär yngre historia.

Det korta tidsperspektivet i historieundervisningen skulle också få 
allvarliga följder för skolelevernas syn på världen. Eftersom de globala 
perspektiven först tas upp från 1500 och på allvar behandlas från 1700 
blir det bara en av Europa och USA dominerad värld som möter 
barnen och ungdomarna.

Risken för en eurocentrisk historieundervisning är överhängande, 
eftersom man inte får lära sig något om äldre perioder då sam-
banden mellan olika delar av världen såg helt annorlunda ut. Med 
tanke på dagens globalisering är det vitalt att ha kunskap om 
äldre perioder, då Europa och USA inte alls dominerade världen. 
Det gäller avlägsna epoker då metropolerna inte hette London 
eller New York utan Alexandria, Bagdad, Chang’an eller Teotihua-
cán.

Reell kunskap om världens historia i långa tidsperspektiv är avgörande 
för att förstå hur olika delar av världen har varit ekonomiskt och 
kulturellt förbundna med varandra på skiftande sätt under årtusenden. 
Kunskap om den äldre världshistorien är också avgörande för att 
kunna förstå och kritiskt granska andra länders historiebruk, vilket blir 
allt viktigare i dagens globaliserade värld. Den nya kursplanen 
representerar också ett uppseendeväckande brott med all tidigare 
europeisk historieundervisning, eftersom den helt sonika drar ett streck 
över de antika Medelhavskulturerna.

Mycket i europeisk konst, arkitektur, litteratur, teater, film, filosofi 
och politisk idédebatt blir obegripligt utan kunskap om antiken. 
Tänk bara på så olika företeelser som demokratibegreppet och 
filmer som ”Gladiator” eller ”Troja”.

Skolan måste fortsätta att undervisa i antikens historia för att ge en 
faktisk möjlighet för eleverna att kritiskt granska återanvändningen av 
antiken, som motsvarar det mest omfattande historiebruket i Europa.

Skolverket har presenterat en kursplan för grundskolans historie-
undervisning, som är både ängslig och trångsynt. I centrala 
hänseenden torde den rentav motverka sitt syfte och försvåra 
långa perspektiv och globala utblickar samt förståelse för det 
kulturellt olikartade. Därför uppmanar vi Skolverket att göra ett 



helt nytt förslag, som på ett radikalt annorlunda sätt kan anta de 
historiska utmaningarna i dagens föränderliga värld.

Anders Andrén, professor i arkeologi vid Stockholms universitetJan 
von Bonsdorff, professor i konstvetenskap vid Uppsala 
universitetAnders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid 
Stockholms universitetMohammad Fazlhashemi, professor i 
idéhistoria vid Umeå universitetEva-Carin Gerö, professor i klassisk 
grekiska vid Stockholms universitetJanken Myrdal, professor i 
agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet i UppsalaCatharina 
Raudvere, professor i religionsvetenskap vid Köpenhamns 
universitetEva Rystedt, professor i antikens kultur och samhällsliv vid 
Lunds universitetMarcia Sá Cavalcante Schuback, docent i filosofi vid 
Södertörns högskolaBarbro Santillo Frizell, direktör för Svenska 
institutet i RomSolfrid Söderlind, överintendent för Nationalmuseum i 
StockholmHenrik Williams, professor i nordiska språk vid Uppsala 
universitetEva Österberg, professor i historia vid Lunds universitet “

“Lämplighetsprov för lärare kan införas.”
DN 2010-02-11 

    “Den enhetliga lärarexamen ska delas upp fyra olika examina 
och alla lärarutbildningar måste söka om sin examensrätt. Det 
föreslås i en ny proposition som på torsdagen överlämandes till 
riksdagen. Vidare vill Jan Björklund införa lämplighetsprov i 
samband med ansökning, något som kan bli verklighet 2013.”

    “– Vi menar att det är skillnad på att undervisa en 7 åring och en 17-
åring och Högskoleverket menar att examensrätten kan ifrågasättas på 
flera lärarutbildningar, sa högskole- och forskningsminister Tobias 
Krantz vid en presskonferens på torsdagen.
   Nu ska lärarutbildningen göras om - igen. Det nya förslag som 
presenterades för riksdagen innebär en återgång till fyra olika lärar-
examina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.
    – Ju äldre eleverna blir, desto bättre ämneskunskaper krävs. I dag är 
behörighetsbristen i olika ämnen stor ute på skolorna och vi vill därför 
lägga fokus på ämneskunskaperna, sa utbildningsminister Jan Björk-
lund.
    Enligt förslaget ska förskollärare gå en särskild utbildning som 
innefattar 210 högskolepoäng.
    – En egen utbildning ger en egen identitet. Vi såg ett skifte när 
lärarutbildningen blev en där färre studenter var intresserade av att bli 
förskollärare. detta genomförs samtidigt som vi höjer ambitionsnivån 
för förskolan i läroplanen och förtydligar undervisningsuppdrgaet, sa 
Jan Björklund.
    Grundlärarexamen förlängs från dagens 3,5 år till fyra år och 
utbildningen får tre tydliga inriktningar: förskoleklass och grund-
skolans årskurs 1–3, grundskolans årskurs 4–6 och fritidshem.
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    – De som idag går lågstadielärareutbildningen väljer ofta bort no 
och matte, vilket får konsekvensen att 25 procent av lärarna på 
lågstadiet i idag saknar utbildning för de ämnen de undervisar i. Nu 
ska man inte längre kunna välja bort dess ämnen, sa Jan Björklund.
    För lärare på högstadie- och gymnasienivå skärps kraven på 
ämneskunskaper och antalet ämneskombinationer begränsas. Ämnes-
lärare ska inrikta sig antingen på högstadiet och då läsa 270 
högskolepoäng eller på gymnasiet vilket ska innebära 300 eller 330 
poäng.
    Högstadielärare måste minst ha behörighet i tre ämnen med 
fördelningen 90-60-45 poäng. Gymnasielärare ska läsa 120 poäng i det 
ena ämnet och 90 i det andra.
    Yrkeslärarexamen ska kortas avsevärt. I dag är utbildningen tre år, 
men nu ska det räcka med 1,5 år inklusive ett halvårs praktik som man 
kan begära undantag från om man redan jobbat som lärare.
    – Problemet i dag är att väldigt många yrkeslärare aldrig kan tänka 
sig att gå tre års utbildning eftersom vi rekryterar dessa lärare på ett 
helt annat sätt. En lärare i bygg- och anläggningsteknik rekryteras först 
när han är 40 år och då har han har redan sin yrkeskunskap, säger Jan 
Björklund.
    Enligt propositionen ska också alla lärarutbildningar söka om sina 
examensrätter.
    – Tillståndet ska nu ges mer specificerat och gälla vissa inriktningar 
eller ämnesområden. Vi tror att detta kommer leda till en specialisering 
av universitet och högskolor samt att färre institutioner kommer att ha 
hela lärarutbildningen, sa Tobias Krantz.
    Något Jan Björklund vill se i framtiden är lämplighetsprov i sam-
band med antagningen till lärarutbildningen. Det kan införas tidigast 
hösten 2013 eftersom ytterligare utredning krävs.
   – Idén är att alla människor inte är lämpliga att arbeta som lärare. 
Det krävs förmågor som inte speglas av betyg. till exempel att kunna 

framträda inför andra och interagera med andra. Den som är olämplig 
ska avskiljas innan antagning, att låta studenter gå i flera år och sedan 
tala om att du inte är lämplig är inte rättvist, sa Björklund.
Det nya förslaget får både ris och ros.
    – Det här är ett stort steg framåt. Det innebär att lärarutbildningen i 
Sverige blir modern och mer anpassad efter verklighetens behov, säger 
ordförande i Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, till TT.
    Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är nöjd med att alla 
grundlärare får med sig matematik och svenska och att utbildningen 
förlängs till fyra år. Däremot är hon inte lika nöjd med lågstadie-
lärarnas utbildning.
    – Här känner vi en oro. I förslaget får de för ytliga kunskaper i för 
många ämnen, säger Eva-Lis Sirén.
    Även Socialdemokraternas talesperson Marie Granlund ser både 
positiva och negativa saker.
    –  Det är bra att man stramar upp valmöjligheter, att alla lärare 
kommer att ha kunskaper i svenska och matematik, säger hon till TT.
    – Men vi tycker, precis som Lärarförbundet, att det är allvarligt att 
man stoppar möjligheterna för små barn att få tillgång till matte-
specialister, lärare med ett djupt ämneskunnande i matte och svenska, 
säger Marie Granlund.

Maria Ringborg
maria.ringborg@dn.se “
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”Alla lärarutbildningar måste söka ny 
examensrätt.”
DN 2010-02-11

    “Högskole- och forskningsministern: Nu skärper vi kraven vid 
alla Sveriges lärosäten för lärarutbildning.”

   “Ska vi förbättra resultaten i den svenska skolan är en bra lärarut-
bildning en av de allra viktigaste nycklarna. Tyvärr har de senaste 
årtiondenas reformer av lärarutbildningen gått i fel riktning. Skolans 
sociala roll har skruvats upp samtidigt som kunskapskraven tonats ned. 
En följd av detta är att utbildningens status har sjunkit. Många 
lärarutbildningar har i dag svårt att fylla sina platser.
    Nu vänder vi den utvecklingen. I dag presenteras regeringens 
förslag till en ny lärarutbildning. I den skärper vi kraven – både 
på den som anordnar utbildningen och den som läser vid den.
    Ett helhetsgrepp behövs. Ingen reform av lärarutbildningen kommer 
att göra skillnad om man inte parallellt gör läraryrket mer attraktivt. 
Samtidigt är det förstås inte bara lärarnas arbetsvillkor som spelar roll 
för vilka som rekryteras till utbildningen, eller enbart studenternas 
ansvar att prestera väl. Hur lärarutbildningen utformas och bedrivs är 
också betydelsefullt. Det lägger ett tungt ansvar på de lärosäten som är 
ansvariga att verkligen ge utbildningar som skapar förutsättningar att 
möta de utmaningar som väntar i yrkeslivet.
    En viktig nyhet i propositionen är att de universitet och högskolor 
som vill erbjuda den nya utbildningen på nytt kommer att få söka om 
examenstillstånd hos Högskoleverket. Nuvarande tillstånd kommer 
inte att förlängas automatiskt. Lärosäten som inte klarar de höga 
kvalitetskraven kommer att förlora sin rätt att ge lärarutbildningen.
    Tanken är att göra en ordentlig kvalitetssäkring av utbildningen som
 under lång tid har visat sig ha stora problem. Kraven har varit för låga 
och forskningsanknytningen svag. Vid Högskoleverkets senaste 
granskning 2008 var det 10 av 26 lärosäten som hotades med indragen 

examensrätt om de inte rättade till sina kvalitetsbrister.
    Nu blir det en ny utbildning med nya förutsättningar. De 
lärosäten som tidigare haft problem förtjänar en ny chans att visa att de 
kan erbjuda den nya lärarutbildningen på ett bra sätt. Omvänt måste 
också de som erbjudit den förra utbildningen med goda omdömen visa 
att de klarar att hålla hög kvalitet även i det nya systemet.
    Vi vill ha en skola i  världsklass. För att nå dit måste vi också 
rekrytera och utbilda de allra bästa lärarna. Med den nya lärar-
utbildningen kommer utbildningens krav, kvalitet och studietakt 
att höjas kraftigt. Det skickar en tydlig signal: lärarutbildningen 
måste vara kvalificerad och akademiskt krävande. Inget mindre 
duger för att utföra Sveriges viktigaste jobb.

Tobias Krantz
högskole- och forskningsminister (FP) 

“Fyra vägar till ny lärarutbildning
Regeringen har idag överlämnat propositionen Bäst i klassen - en ny 
lärarutbildning till riksdagen. Dagens lärarexamen föreslås ersättas av 
fyra nya examina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkes-
lärarexamen. När den nya lärarutbildningen införs kommer alla uni-
versitet och högskolor som vill anordna utbildningen att behöva an-
söka om examenstillstånd, som kan begränsas till specifika inrikt-
ningar och ämnen eller ämnesområden. Utbildningen beräknas starta 
höstterminen 2011.
 ▪ Pressmeddelande: Ny lärarutbildning: Högre krav och mer 

fokus på ämnesstudier
 ▪ Mer om propositionen - Bäst i klassen - en ny lärarutbildning
 ▪ Prop. 2009/10:89 Bäst i klassen - en ny lärarutbildning
 ▪ Sammanfattning av propositionen Bäst i klassen - en ny 

lärarutbildning
 ▪ Faktablad Bäst i klassen - en ny lärarutbildning”
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”Skolämnet historia är en strikt manlig 
angelägenhet.”
DN 100220

    “Delegationen för jämställdhet i skolan i  ny rapport: I fyra 
granskade läroböcker i historia är det enbart mannen som är styr-
ande och norm i historieskrivningen. I de över 550 arbetsupp-
gifterna till en lärobok i historia för grundskolan är Kalmar-
unionens drottning Margareta med som enda namngivna kvinna. 
Däremot finns flera hundra mansnamn, från Nebukadnessar till 
Deng Xiaoping, Birger Jarl till  Fredrik Reinfeldt. I de fyra 
läroböcker vi har granskat namnges sammanlagt 62 kvinnor – och 
930 män. Man måste på allvar ställa frågan hur skolelever påver-
kas av att få historien presenterad som en aldrig ifrågasatt eller 
diskuterad manlig angelägenhet och som dessutom har sexistiska 
och förnedrande inslag, skriver professorerna och rapportför-
fattarna Ann-Sofie Ohlander och Ebba Witt-Brattström.”

    “När Gunnar Wetterberg för en tid sedan föreslog att de nordiska 
länderna skulle bilda en union med Danmarks drottning som 
överhuvud (DN Debatt 27/10-09), kunde han vara säker på att läsarna, 
också de yngre, förstod den historiska anspelningen. Kalmarunionens 
drottning Margareta har en given plats i skolans historieböcker. Ibland 
är det också en exklusiv plats. I de över 550 arbetsuppgifterna till en 
lärobok i historia för grundskolan finns Margareta med som enda 
namngivna kvinna. Däremot finns fler än hundra mansnamn, från 
Nebukadnessar till Deng Xiaoping, från Birger Jarl till Fredrik 
Reinfeldt.

    När Delegationen för jämställdhet i skolan beslöt att granska

 jämställdheten i läromedel i historia var brister att förvänta, särskilt 
mot bakgrund av Skolverkets kritiska granskning år 2006 av 
läroböckers förverkligande av skolans värdegrund. En genomgång av 
läroböcker i historia, två för grundskolan och två för gymnasiet plus en 
lärarhandledning, ger ändå ett resultat ägnat att förvåna. Självklart kan 
man förvänta en dominans av män, men att kvinnorna skulle vara så få 
är en överraskning.

    I de fyra läroböckernas register namnges sammanlagt 62 
kvinnor och 930 män. I motsats till  vad man skulle kunna tro blir 
kvinnorna allt färre ju längre fram man kommer i tiden. En bok 
nämner hela sex svenska kvinnor från år 1900 och framåt: Kerstin 
Hesselgren, Anna-Greta Leijon, Anna Lindh, prinsessan Made-
leine, Silvia Sommerlath och kronprinsessan Victoria. Anna-Greta 
Leijon och Anna Lindh nämns vid närmare betraktande enbart i 
egenskap av offer för ett planerat attentat respektive som mord-
offer. En annan bok nämner för 1900-talet Elise Ottesen-Jensen 
och Alva Myrdal. Sedan tar det stopp. I en tredje nämns ingen 
svensk kvinna vid namn efter Ulrika Eleonora, vars regering tog 
slut år 1720; en fjärde nämner ingen efter drottning Kristina. Det 
handlar om århundraden, då kvinnor vinner ökade juridiska, 
ekonomiska och politiska rättigheter och ökad synlighet och 
närvaro i samhällets alla delar. Också i den allmänna historien är 
det från år 1900 och framåt glest med kvinnor i samtliga böcker.

    Stor uppmärksamhet ägnas män inom filosofi, uppfinningar och 
vetenskap. En enda bok nämner en kvinna: matematikern Hypatia. 
Marie Curie, dubbel Nobelpristagare, finns däremot inte med någon-
stans.
    Hypatia får epitetet ”den vackra”. ”Tjusiga tjejer har alltid fascinerat 
reklammakarna”  heter det i texten till en bild på en kvinna som kör 
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hästräfsa. ”Det ljuva livet i sultanens harem”  är beskrivningen till en 
annan bild – hur ljuvt det var för haremsdamerna får man inte veta. 
Om conquistadoren Cortez heter det att vid sin ankomst till aztekerna 
”fick han av hövdingen 20 unga flickor att roa sig med”. Om kejsar-
innan Teodora berättas i en grundskolebok att hon före giftermålet med 
Justinianus arbetade på cirkus: ”I ett bejublat stripteasenummer låg 
hon naken på scenen, endast täckt av en hög med vetekorn, som två 
dresserade gäss åt upp.”  Det är häpnadsväckande att möta sexistiska 
uttryck av denna art i läroböcker för skolan.

    Om namngivna kvinnor är få, måste de väl ändå förekomma 
som anonyma i den stora kollektiva historien? Några avsnitt i alla 
böcker behandlar särskilt kvinnors förhållanden. Fastän det 
handlar om kvinnor är det i regel män som citeras. Kvinnan är 
inte subjekt, utan ses i egenskap av föremål för mäns handlande 
och tänkande. Men kvinnor nämns ju inte bara i specialavsnitten. 
En översiktlig beräkning av det totala utrymme som explicit ägnas 
åt kvinnor i  böckernas resulterar ändå i mycket låga tal, ungefär 
14 sidor av 351 i ett fall, 14 sidor av 375 i ett annat.

    Innebär det att böckerna i övrigt handlar om män? Det är tyvärr 
ingen överdrift att svara ja på den frågan. Också de delar som är av-
sedda att ha en mer generell karaktär visar sig i praktiken gälla enbart 
män. Kategorier som bönder, arbetare och medborgare identifieras som 
män genom namn, titlar, sammanhang och använda pronomina. När 
kvinnor finns utanför specialavsnitten är det ofta som en pendang till 
män, vanligast hustrur.

    Kvinnors arbete i produktion och handel  av olika slag framgår 
ibland i specialavsnitten, också inom de centrala områden där de var 
ensamproducenter som mjölk- och mejerihanteringen. Men när 

jordbruk, hantverk, handel, gruvdrift, fabriksproduktion och andra 
arbeten nämns i den allmänna texten framställs de som manliga. 
Kvinnornas omfattande produktion i hushållet under äldre tid blir 
synlig i böckerna först när den flyttas ut och industrialiseras. Det skeva 
synsättet gör att också barnens historia riskerar att försvinna.
    Kvinnouppfattningen i de politiska ideologierna berörs knappast 
alls. Också kvinnorörelsen behandlas snävt och ses varken som 
ideologi eller politisk organisering. Demokratiseringsprocessen tycks 
väcka intresse bara fram till dess att alla män fått rösträtt. Politik som 
rör jämställdhet ges ringa och ofullständig uppmärksamhet. Att 
jämställdhet också berör män framgår enbart i en av böckerna.

    Massivt utrymme ägnar samtliga böcker åt krig med en koncen-
tration på deras förlopp. Kvinnornas förhållanden under krig ägnas 
inte något större intresse. I lärarhandledningen till en gymnasiebok 
föreslås att pojkars intresse för historia skall väckas genom läsning av 
”Ivanhoe”, ”Robin Hood”, ”John Silver”, ”Kapten Blod”, ”Hjortfot” 
och genom Hollywoodfilmer om kaparkrig på 1500-talet och indian-
krig på 1800-talet. Hur flickors intresse skall väckas framgår inte.
    I de läroböcker som här granskats är mannen, hans liv och 
verksamhet – utan att det på något sätt medvetandegörs – norm, 
huvudperson och styrande för urvalet och behandlingen av de 
samhällsområden som tas upp. En historieskrivning som utgår från att 
kvinnor är likvärdiga med män, där kvinnor studeras och framställs 
som tänkande, handlande, upplevande och skapande subjekt får andra 
tyngdpunkter än dem som ges i de här behandlade läroböckerna.

    Vi har i dag en återkommande diskussion om självdestruktiva 
drag och handlingar hos framför allt flickor. 2005 uppgav 29 
procent unga kvinnor i åldrarna 16–19 år (jämfört med sju 
procent unga män) att de kände ängslan, oro eller ångest. Man 



måste på allvar ställa frågan hur skolelever, flickor som pojkar, 
påverkas av att få historien presenterad som en aldrig ifrågasatt 
eller diskuterad manlig angelägenhet med traditionella manliga 
perspektiv, en historia som inte rymmer kvinnor och som dess-
utom har sexistiska och förnedrande inslag.

Ann-Sofie Ohlander
professor emeritus i historia
Ebba Witt-Brattström
professor i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, 
f n Dag Hammarskjöldprofessor vid Humboldtuniversitetet i Berlin, 
ledamot av Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA.

“JÄMSTÄLLDHET I SKOLAN
Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) är en statlig utred-
ning som bland annat har i uppdrag att sprida kunskap om jämställdhet 
och genus i skolan. DEJA startade i november 2008 och leds av 
SACO:s ordförande Anna Ekström. Rapporten som presenteras i dag – 
med Ann-Sofie Ohlander och Ebba Witt Brattström som författare – 
heter ”Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia”  (SOU 
2010:10). Den är den första i en serie forskarrapporter om genus och 
jämställdhet i skolan. 
Se också www.jamstalldhetiskolan.se”

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 
historia. SOU 2010:10 Rapport I från Delegationen för jämställd-
het i skolan. En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställd-
het i skolan av Ann-Sofie Ohlander.  Deja - Hem

Förord
    DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan (U 2008:08) har
bland annat till uppgift att lyfta fram kunskap om jämställdhet och
genus i skolan.
    Vilken bild av kvinnor och män får dagens skolelever genom
sina historieböcker? Den frågan har Ann-Sofie Ohlander, professor
emeritus i historia, behandlat efter ett uppdrag från delegationen.
    Det är en nedslående bild som ges i rapporten. I vissa av böckerna
förmedlas bilden av de historiska epokerna som en värld där det
knappast verkar ha förekommit kvinnor över huvud taget. De
frågor som väcks vid läsningen av rapporten är exempelvis: Hur
påverkas elever av att möta en enkönad bild av historien? Varför
glöms kvinnorna bort? Och hur skulle vår historia beskrivas om
den sågs ur ett jämställt perspektiv?
    Denna rapport är den första i en serie av forskarrapporter från
DEJA. Rapporterna ska behandla olika aspekter av genus och 
jämställdhet i skolan. Rapporterna kommer alla att publiceras under
2010, och föregår Delegationens slutbetänkande, som överlämnas
till regeringen senast den 30 november 2010.
    Syftet med rapporterna är att bidra till ny kunskap samt 
sammanställa och sprida kunskap och därigenom stimulera 
diskussionen om jämställdhet och genus i skolan. Författarna står 
själva för innehållet i rapporterna.
    Ytterligare information om vår delegation finns på webbplatsen
www.jamstalldhetiskolan.se.

DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan (U 2008:08)
Anna Ekström Ordförande

http://www.jamstalldhetiskolan.se
http://www.jamstalldhetiskolan.se
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Kort om innehållet
    Granskningen omfattar fyra läroböcker och en lärarhandledning i
historia. Två av läroböckerna och lärarhandledningen är avsedda för
A-kursen på gymnasiet. De två andra granskade läroböckerna är
avsedda för grundskolan.
    Inledningsvis redovisar jag uppdragets bakgrund och mina
frågeställningar. Granskningens resultat sammanfattas i slutet av
rapporten (s. 67–73). Huvudresultatet är att kvinnor ägnas minimal
uppmärksamhet och utrymme i läroböckerna. Kvinnor tas upp i
särskilda avsnitt, som gör intryck av att vara sent infogade i texten.
Manliga perspektiv och synsätt dominerar, ofta också när texten
handlar om kvinnor. I tre av böckerna finns skrivsätt och kommentarer
som måste ses som sexistiska.
    Jämställdhetsbegreppet används sparsamt och på något undantag
när som synonymt med bättre förhållanden för kvinnor.
Analyser av hur kvinnors och mäns samhälleliga ställning och
förhållande till varandra uppfattas och beskrivs i de historiska
källorna saknas. Tvärtemot vad man kunde vänta sig minskar
antalet kvinnor som nämns i texterna ju längre fram man kommer i
tiden. I två av böckerna finns i huvudtexterna inga namngivna
kvinnor efter 1600-talet respektive efter år 1720. Detta innebär att
kvinnors historia knappast behandlas, och att ekonomiska, kulturella
och politiska samhällsområden får en otillräcklig och skev
belysning.
    Bristerna i läroböckerna ur ett jämställdhetsperspektiv framstår
som anmärkningsvärda mot bakgrund av läroplanernas och 
kursplanernas mål, mot bakgrund av de intentioner författarna uppger
sig ha och mot bakgrund av att det, särskilt för svensk del, finns
god och lättillgänglig historisk forskning och översikter på området.

    I en avslutande reflektion ställer jag frågan om vilka effekter de
granskade läromedlen kan tänkas få för elevers omvärldskunskap
och självbilder, såväl flickors som pojkars.
Ann-Sofie Ohlander

“ Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia:
Sammanfattande synpunkter

    Granskningen av kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i histo-
ria har omfattat fyra läroböcker och en lärarhandledning. Två läro-
böcker plus lärarhandledningen är författade för gymnasiet och två 
läroböcker för grundskolan. Böckerna uppvisar likartade mönster. 
Män, enskilda och i grupp, och manliga perspektiv dominerar.
    Utrymmet för kvinnors historia är minimalt och har oftast karaktä-
ren av inskott i den övriga texten. Också i avsnitt som behandlar kvin-
nor slår manliga perspektiv igenom. Några siffror: I gymnasieboken 
Människan genom tiderna ägnascirka 14 sidor av  bokens 351 sidor åt 
kvinnor; detta innefattar såväl avsnitt med kvinnor i rubriken, som det 
utrymme kvinnor ägnas i den allmänna texten. Det skulle givetvis inte 
behöva betyda att återstoden skulle handla om enbart män. En 
noggrannare granskning visar dock att bokens övriga innehåll till 
övervägande del inte behandlar människor (kvinnor och män) utan att 
det just rör sig om män, tydliggjort genom pronomina, beteckningar, 
titlar och namn.
    Gymnasieboken Alla tiders historia ägnar 13–14 sidor av 375 åt 
kvinnor. De övriga sidorna ägnas också här i övervägande grad åt 
manliga aktörer och mäns förhållanden, namngivna eller som kategori. 
Det har verkat överflödigt att göra motsvarande beräkning för grund-
skoleböckerna SO Direkt. Historia. Ämnesboken och Sofi Historia, 
eftersom kvinnors representation tycks vara densamma eller rentav 
sämre än i de båda andra böckerna.

Få namngivna kvinnor
    Förhållandet återspeglas tydligt i antalet kvinnor och män, som 
nämns vid namn i böckerna. I gymnasieboken Människan genom ti-
derna finns i registret namngivna 14 kvinnor och 235 män. Kvinnorna 



är lika få i bokens marginalnotiser, översiktliga tidslinjer och bild-
texter. Anmärkningsvärt är att antalet och andelen namngivna kvinnor 
sjunker ju längre fram man kommer i tiden – endast fyra kvinnor 
nämns i huvudtexten på 1900-talet. Ingen svensk kvinna nämns vid 
namn i register och huvudtext efter år 1720, ingen i marginal-
notiserna, två finns med på en gruppbild över Karl XIV Johans familj 
och ytterligare en i lärarhandledningen (Sophie Sager). Kvinno-
sakspionjären Sager är den enda svenska kvinna bokens lärarhand-
ledning nämner efter år 1720.
    För svensk del har gymnasieboken Alla tiders historia en något 
bättre men fortfarande blygsam representation. Boken nämner i texten 
för svensk historia på 1900-talet två kvinnor. Å andra sidan nämns i 
texten ingen kvinna i avsnittet om den allmänna historien under sam-
ma tid.
    Grundskoleboken SO Direkt. Historia. Ämnesboken nämner sex 
kvinnor för svenskt 1900-tal. Den första riksdagskvinnan Kerstin Hes-
selgren, tre medlemmar av kungafamiljen – kronprinsessan Victoria, 
prinsessan Madeleine och drottning Silvia – och två kvinnliga minist-
rar, Anna-Greta Leijon och Anna Lindh. De båda sistnämnda nämns 
dock enbart i egenskap av offer för ett tilltänkt attentat, respektive 
offer för mord.
   Av 41 namngivna konstnärer och författare i gymnasieboken Männi-
skan genom tiderna är ingen kvinna. Ingen kvinnlig konstnär eller för-
fattare nämns heller i grundskoleboken SO Direkt. Historia. Ämnes-
boken. Gymnasieboken Alla tiders historia nämner tre kvinnliga 
konst-närer och två kvinnliga författare.
    Grundskoleboken Sofi Historia visar samma mönster som de övriga 
böckerna. Registret innehåller cirka 150 män och sex kvinnor. Drott-
ning Kristina är den enda svenska kvinna som nämns, och med henne 
är det också slut med intresset för kvinnor i den svenska historien.

    Andelen anonyma kvinnor i böckerna är lika liten som för de namn-
givna. Ofta nämns kvinnor dessutom som pendanger till män: 
bondens, hantverkarens eller arbetarens hustru, liksom i sammanställ-
ningen ”munkar och nunnor”, där nunnorna sedan inte nämns mer i 
texten. Av specialavsnitt om kvinnor framgår på ett par ställen deras 
aktiva deltagande i produktion av flera slag, liksom också i ett par fall 
de områden där de var ensamproducenter, bland annat mjölk- och 
mejerihanteringen. Men när verksamma i jordbruk, hantverk, fabriks-
produktion och andra arbeten nämns i den övriga texten framställs de 
som enbart manliga på något undantag när. Detta ger inte bara en 
missvisande bild av kvinnors historia utan också av hela den ekono-
miska historien. Därtill kommer att kvinnornas omfattande produktion 
i hushållet under äldre tid överhuvudtaget inte behandlas utan blir 
synlig i böckerna först när den flyttas ut och industrialiseras. Det skeva 
synsättet gör att också barnens historia försvinner på ett par undantag 
när.
    I grundskoleboken SO Direkt. Historia. Ämnesboken lämnas dock 
barns historia ett något större utrymme, och skillnader mellan flickor 
och pojkar kommenteras. Barnen försvinner dock under senare hälften 
av svenskt 1900-tal; anmärkningsvärt eftersom de då får starkt ökade 
rättigheter och ökat samhällsutrymme genom reformer som föräldra-
försäkring, förbudet mot aga, utbyggnaden av daghem, införande av 
pappamånad mm.

Kvinnors insatser förbigås
    Kvinnornas starka ställning i klostren under medeltiden kommer 
bort i gymnasieboken Alla tiders historia och grundskoleboken SO Di-
rekt. Historia. Ämnesboken, och nämns enbart i korthet i gymnasie-
boken Människan genom tiderna. Det mäktiga Vadstena kloster får 
endast en rad i en marginalnotis i den sistnämnda, medan munkarnas 
verksamhet i Nydala och Alvastra kloster ägnas större uppmärksamhet. 



Ingen av böckerna nämner kvinnors ställning som studenter och 
professorer vid de italienska universiteten från 1100-talet och framåt. 
Vetenskapsmän, uppfinnare och geografiska upptäckare lämnas stort 
utrymme i samtliga böcker utom grundskoleboken Sofi Historia. Men 
endast en kvinna nämns: Hypatia i grundskoleboken SO Direkt. 
Historia. Ämnesboken. Den dubbla Nobelpristagaren Marie Curie 
nämns alltså ingenstans.
    Upplysningsfilosoferna ägnas uppmärksamhet och respekt, men 
deras inställning till kvinnor förbigås med undantag av ett kort om-
nämnande av Jean-Jacques Rousseaus kvinnosyn. Mary Wollstonecraft 
saknas i samtliga böcker, liksom Fredrika Bremer. Kvinnorörelsen 
finns inte med under de politiska ideologierna, där för övrigt enbart en 
av böckerna i korthet nämner John Stuart Mills påtalande av förtrycket 
av kvinnor. Kvinnorörelsen räknas inte heller in under folkrörelserna, 
men har en rubrik i gymnasieboken Alla tiders historia, som också 
nämner namn på svenska kvinnosaksföreningar och en kvinnosaks-
kvinna under 1800-talet. När den allmänna rösträttens genombrott 
nämnts för de nordiska ländern eller bara för Sverige försvinner 
intresset för rösträttens införande helt; den långsamma och sena 
demokratiseringsprocessen i Europa tematiseras därmed inte, inte 
heller diskuteras kvinnors till en början mycket låga representation i
 riksdag och regeringar.
    Kvinnors ökade rättigheter finns med som korta omnämnanden för 
1800-talet; mest i Alla tiders historia, som också ägnar ett något större 
intresse åt jämställdhetsfrågor med bland annat omnämnandet av 
pappamånadens införande. I övrigt betraktas jämställdhet som en fråga 
för kvinnor.
    Genus problematiseras inte i någon av böckerna, vare sig ifråga om 
kvinnor eller män. Kvinnor och kvinnors förhållanden beskrivs över-
vägande med citat från män och ur mäns synpunkt. I tre av böckerna 
finns uttryck som måste betraktas som sexistiska.

    I lärarhandledningen till gymnasieboken Människan genom tiderna 
ska pojkarnas intresse för historia väckas genom läsning av Ivanhoe, 
Robin Hood, John Silver, kapten Blod, Hjortfot och genom Holly-
woodfilmer om kaparkrig på 1500-talet och indiankrig på 1900-talet. 
Hur flickors intresse ska väckas framgår inte. Få av övningsupp-
gifterna har ett innehåll som berör kvinnor; desto fler ägnas åt män.
    Det nämns 104 män vid namn i arbetsuppgifterna till grundskole-
boken SO Direkt. Historia. Ämnesboken. Men bara en kvinna: Drott-
ning Margareta. Ett ytterligt fåtal uppgifter ägnas åt jämställdhet och 
kvinnors historia.
    Massivt utrymme ägnar böckerna åt krigen med en koncentration på 
krigens förlopp, medan kvinnornas insatser och förhållanden under 
krigen i stort sett lämnas därhän. Några upplysningar om fredsrörelser 
förekommer inte. Lärarhandledningen till Människan genom tiderna 
har en omfattande kartavdelning som nästan helt ägnas åt gränsföränd-
ringar genom århundradena och den beledsagande texten handlar om 
krig. Kvinnors insatser och livsvillkor under krigen berörs ytterst litet. 
Grundskoleboken Sofi Historia ägnar 12 sidor åt första världskriget, 
medan den allmänna rösträttens genomförande förbigås.

Läroplan och kursplaner följs inte
    De fyra läroböcker och den lärarhandledning som här tagits upp 
motsvarar ifråga om jämställdhet vare sig läroplanens föreskrifter, 
kursplanernas mål eller författarnas egna intentioner, givetvis förutsatt 
att de anser att kvinnor, deras insatser, förhållanden och rättigheter har 
samma värde som mäns. Medvetenheten om ett möjligt jämställd-
hetsperspektiv är låg; när ordet jämställdhet används gäller det på 
något undantag när enbart kvinnor. Framställningarna innehåller inga 
analyser av det samhälleliga förhållandet mellan kvinnor och män. 
Homosexualitet nämns i gymnasieboken Människan genom tiderna 



enbart i samband med framställningen om Aten. Möjligheten att åt-
minstone i det grekiska sammanhanget ta upp kvinnlig homosexualitet 
missar man genom att i textboken inte nämna vare sig Sapfo eller 
Lesbos.1 Gymnasieboken Alla tiders historia har några meningar om 
homosexuellas ökade rättigheter i slutet av boken. Med fördel skulle 
denna historia ha kunnat behandlas åtminstone under 1900-talet, när 
både sjukdoms- och kriminalstämpel till slut hävdes.
    En historieskrivning som skulle utgå från att kvinnor är likvärdiga 
med män, där kvinnor skulle studeras och framställas som tänkande, 
handlande, upplevande och skapande subjekt skulle få andra tyngd-
punkter än dem som ges i de här behandlade läroböckerna. De 
historiska frågorna skulle gälla kvinnor i samma mån som män. Hur 
levde kvinnorna respektive männen? Vilka var kvinnors respektive 
mäns historiska villkor, också i förhållande till varandra och till barn? 
Hur påverkade de och påverkades av olika historiska skeenden och 
förändringar? Vilka verksamheter och verksamhetsområden var deras, 
gemensamma och var för sig?
    En sådan historieskrivning skulle också med nödvändighet medföra 
att mannen tematiseras och att manligheten problematiseras på samma 
sätt som kvinnan. I de läroböcker som här granskats är mannen, hans 
liv och verksamhet – utan att det på något sätt medvetandegörs – 
norm, huvudperson och styrande för urvalet och behandlingen av de 
samhällsområden som tas upp. Det framstår som ett oundgängligt krav, 
att detta förhållande medvetandegörs och diskuteras. En sådan pro-
blematisering av mannens ställning och verksamheter skulle leda till 
analyser om varför just vissa samhällsområden tenderar att tematiseras 
medan andra utelämnas, varför delar av produktionen beskrivs som 
manliga, fastän de inte är det, varför diskussioner om ideologi, politik, 
människovärde och demokratisering har en tendens att bara handla om 
mannen, varför mannens historiska frånvaro i väsentliga delar av 
produktion, hushåll och barn motsvaras av en frånvaro av dessa om-

råden i läroböckerna, varför krigen bara tematiseras ur männens 
synpunkt, kort sagt vilka männen var och var de fanns i samhället 
under olika tider. En sådan analys och en sådan utgångspunkt skulle, 
som jag ser det, självklart leda till analyser av det samhälleliga 
förhållandet mellan kvinnor och män.
    Men också med de perspektiv som författarna säger sig vilja lägga, 
borde den historia som faktiskt behandlas i de här granskade böckerna 
grundläggande omarbetas till en annan och korrekt framtoning. Ur 
svensk och nordisk synvinkel bör det vara enkelt att åstadkomma. Det 
är inte bara så, att kvinno- och genushistorisk forskning idag har nått 
en omfattning och tagit fram kunskap och resultat som räcker långt i 
ett sådant företag. Det finns också goda förlagor att gå till, inte minst 
när det gäller den svenska historien från 1720 och framåt, just det 
tidsavsnitt som visar anmärkningsvärda brister i de granskade 
böckerna. Ett exempel är en lärobok för universitetsbruk, Det svenska 
samhället 1720–2006. Böndernas och arbetarnas tid.2 Här är kvinnors 
liv och arbete – och barns – integrerade i framställningen, oavsett vilka 
delar av samhället det gäller. Kvinnorörelse, kvinnornas politiska 
genombrott och jämställdhetsfrågornas roll behandlas utförligt. Barn 
och ungdomar, flickor såväl som pojkar, finns kontinuerligt med. 
Boken kom i sin första upplaga år 2004. Den tänkbara invändningen, 
att författarna har ett betydligt större utrymme till förfogande än de här
granskade läroböckerna faller på den integration av barns, kvinnors 
och mäns livsvillkor och arbete som kännetecknar framställningen i 
Det svenska samhället 1720–2006. Denna integration visar sig inte 
vara särskilt utrymmeskrävande. Det finns också mot den bakgrunden 
inte någon ursäkt för att fortsätta att ge ut historiska läromedel som 
förgäves försöker skyla en gammaldags manlig kanon och ett föråldrat 
forskningsläge med en och annan påsmetad notis om kvinnor.



Avslutande reflektion om effekter på eleverna
    Hur påverkas skolelever, flickor och pojkar, av att få historien 
presenterad som en aldrig ifrågasatt eller diskuterad manlig angelägen-
het med traditionella manliga perspektiv, en historia där det ibland 
knappast verkar ha funnits några kvinnor? En historia som dessutom i 
tre av de böcker som här behandlats har inslag som måste betecknas 
som sexistiska och förnedrande. Vi har idag en återkommande diskus-
sion om självdestruktiva drag och handlingar hos framför allt flickor. 
Historieundervisningen, om den följer de läromedel som här granskats, 
kan knappast bidra till att ge flickor positiva självbilder eller kvinnliga 
förebilder i historien. Det är snarare tvärtom. Och pojkar möter ett 
snävt mansideal, som riskerar att låsa dem i en begränsande och till sin 
innebörd negativ bild av sig själva och omvärlden. “
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I brochyren Svensk forskning - större forskningsfinansiärer (2009)  
(pdf, 1 MB) presenteras några av de större forskningsfinansiärerna i 
Sverige.  

AFA Försäkring
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Acreo AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling, Företagsutveckling

Arkus
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Konstnärligt 
utvecklingsarbete
Banverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Barncancerfonden
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Blekinge tekniska högskola, BTH
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Brandforsk
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning
Brottsförebyggande rådet, BRÅ
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU
CBI Betonginsitutet 
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Cancerfonden
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Andra uppgifter
Centrala etikprövningsnämnden, CEPN
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter
Chalmers tekniska högskola
Typ av aktör: Stiftelse, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
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Dalarnas forskningsråd
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU, Produkt- och processutveckling, Utveckling av 
offentlig verksamhet, Nätverksbyggande
Danshögskolan
Typ av aktör: Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Dramatiska institutet, DI
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete
ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och 
småföretagsforskning
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande, Andra 
uppgifter
Energimyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU, Företagsutveckling, Nätverksbyggande
FMV, Försvarets Materielverk
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut 
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling, Utveckling av offentlig verksamhet
Fiskeriverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, 
utvärdering och kontroll av FoU

Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap, FAS
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsråd
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU, Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Formas
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsråd
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Andra uppgifter
Forum för småföretagsforskning 
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande
Försvarshögskolan
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Försäkringskassan
Typ av aktör:
Huvuduppgifter inom FoU:
Glasforskningsinstitutet, Glafo
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Göteborgs universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt 
utvecklingsarbete, Forskarutbildning, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU, Produkt- och processutveckling, Utveckling av 
offentlig verksamhet, Företagsutveckling, Nätverksbyggande
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Handelshögskolan i Stockholm
Typ av aktör: Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Hjärt-Lungfonden
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Högskolan Dalarna
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Utveckling av offentlig 
verksamhet, Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Högskolan Kristianstad
Typ av aktör: Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan Väst
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan i Borås
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt 
utvecklingsarbete, Forskarutbildning
Högskolan i Gävle
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan i Halmstad
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan i Jönköping
Typ av aktör: Stiftelse, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Högskolan i Skövde
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning

Högskolan på Gotland
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt 
utvecklingsarbete, Utveckling av offentlig verksamhet, 
Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Högskoleverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU
IFP Research AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling, Nätverksbyggande
IVF Industriforskning och Utveckling AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling, Nätverksbyggande
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga 
(IVA)
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande
Innovationsbron AB
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Luleå
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Stockholm
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
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Innovationsbron Syd
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Företagsutveckling, 
Nätverksbyggande
Innovationsbron Umeå
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Uppsala
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Väst
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Innovationsbron Östra Götaland
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Institutet för Framtidsstudier
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Institutet för Nano och Mikroteknologi i 
Göteborg, IMEGO
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling, Företagsutveckling, Nätverksbyggande, Andra 
uppgifter
Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering, IFAU
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU
Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter

Institutet för rymdfysik, IRF
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Nationellt 
ansvar
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU
Interactive Institute
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Konstnärligt 
utvecklingsarbete, Forskarutbildning, Produkt- och processutveckling, 
Nätverksbyggande
Internationella Miljöinstitutet, IIIEE
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
Jordbruksverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU
Karlstads universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Karolinska institutet, KI
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
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Konjunkturinstitutet
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Utveckling av offentlig 
verksamhet
Konkurrensverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Konstfack
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Kungl. Vetenskapsakademien
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, 
utvärdering och kontroll av FoU, Nätverksbyggande
Kungliga Konsthögskolan
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKrVA
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter
Kungliga Musikaliska Akademien
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Andra uppgifter
Kungliga Musikhögskolan, KMH
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete, 
Forskarutbildning
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, 
KSLA
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Nätverksbyggande

Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Linköpings universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Linnéuniversitetet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Produkt- 
och processutveckling, Utveckling av offentlig verksamhet, 
Företagsutveckling
Livsmedelekonomiska institutet 
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Utveckling av offentlig verksamhet
Livsmedelsverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU
Ludwiginstitutet
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Luleå tekniska universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Lunds universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Läkemedelsverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU, 
Utveckling av offentlig verksamhet, Nationellt ansvar
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MEFOS - Metallurgical Research Institute AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
Malmö högskola
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Mittuniversitetet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Mälardalens högskola
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Produkt- 
och processutveckling
Nationella sekretariatet för genusforskning
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU, 
Utveckling av offentlig verksamhet, Nätverksbyggande
Naturhistoriska riksmuseet
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nationellt ansvar
Naturvårdsverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU
Nordiska Afrikainstitutet, NAI
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Operahögskolan i Stockholm
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete

Polarforskningssekretariatet
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Nationellt ansvar, Andra uppgifter
Psoriasisförbundet
Typ av aktör:
Huvuduppgifter inom FoU:
RISE Research Institutes of Sweden Holding 
AB (tidigare IRECO)
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande
Riksantikvarieämbetet, RAÄ
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU
Riksbankens Jubileumsfond, RJ
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Rymdstyrelsen
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Rättsmedicinalverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, 
utvärdering och kontroll av FoU
SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
SISTER - Institutet för studier av utbildning 
och forskning
Typ av aktör: Forskningsinstitut, Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande
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SP Trätek
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
STFI-Packforsk AB 
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
STINT, Stiftelsen för internationalisering av 
högre utbildning och forskning
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Santa Anna IT Research Institute AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Sida, Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Skogforsk
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling, Nationellt ansvar
Smittskyddsinstitutet, SMI 
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Utveckling av offentlig verksamhet, 
Nätverksbyggande
Språk- och folkminnesinstitutet, SOFI
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning

Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
SBU
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU
Statens folkhälsoinstitut
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU, Nationellt ansvar
Statens geotekniska institut, SGI
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Statens institutionsstyrelse, SiS
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning
Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling, Nätverksbyggande, Nationellt ansvar
Statens veterinärmedicinska anstalt
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
VTI
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
Statistiska centralbyrån, SCB
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Statistik, utvärdering och kontroll av FoU
Stiftelsen IMIT
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Produkt- och processutveckling, 
Nätverksbyggande
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Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF 
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Stiftelsen Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut, Sipri
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling, KK-stiftelsen
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, 
MISTRA
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande
Stockholm Environment Institute, S E I
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande, Andra 
uppgifter
Stockholms universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Stroke-Riksförbundet
Typ av aktör:
Huvuduppgifter inom FoU:
Strålsäkerhetsmyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, 
utvärdering och kontroll av FoU

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS

Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Nätverksbyggande
Stålbyggnadsinstitutet, SBI
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 
SBUF
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Produkt- och 
processutveckling
Svenska Gjuteriföreningen
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling, Nationellt ansvar, Andra uppgifter
Svenska Keraminstitutet
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
Svenska Läkaresällskapet
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
Svenska institutet för europapolitiska studier, 
Sieps
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Svenska sällskapet för medicinsk forskning - 
SSMF
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
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Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, 
SP
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Statistik, 
utvärdering och kontroll av FoU, Produkt- och processutveckling, 
Företagsutveckling, Nätverksbyggande, Nationellt ansvar
Sveriges geologiska undersökning, SGU
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, Statistik, 
utvärdering och kontroll av FoU, Produkt- och processutveckling
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Sveriges meterologiska och hydrologiska 
institut, SMHI
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Sveriges riksbank
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Swedish ICT Research
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU:
Swedish Institute of Computer Science, SICS
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Produkt- 
och processutveckling, Nätverksbyggande
Swedish LCD Center
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling, Nätverksbyggande

Swerea AB
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU:
Swerea KIMAB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
Swerea SICOMP AB 
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
Södertörns högskola
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Teaterhögskolan i Stockholm
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola (högskola)
Huvuduppgifter inom FoU: Konstnärligt utvecklingsarbete
Umeå universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Uppsala universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Andra 
uppgifter
Utrikespolitiska institutet 
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
VINNOVA
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Nätverksbyggande
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Vattenfall AB
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
Verket för näringslivsutveckling, NUTEK
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Vetenskapsrådet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Forskningsråd
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU, Nationellt ansvar
Viktoriainstitutet AB 
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning, Produkt- 
och processutveckling, Nätverksbyggande
Vitterhetsakademien
Typ av aktör: Akademi
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Forskning, 
Nätverksbyggande
Vägverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU, Produkt- och processutveckling, Utveckling av 
offentlig verksamhet
Vårdalstiftelsen
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
YKI, Ytkemiska Institutet AB
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling

Örebro universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola, (universitet)
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Forskarutbildning
Östekonomiska institutet, SITE
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
Östersjöstiftelsen
Typ av aktör: Stiftelse
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering
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7958 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter i boendet.
I olika slags hus:
728  Bostadshus.
7281   Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. 
  Bostäder på den egentliga landsbygden. 
72818  Provisoriska bostäder. Nödbostäder Baracker. 
7282   Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 
728222  Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 
728224  Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 
728226  Kollektivhus. 
7283   En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 
72831  Radhus. 
72834  Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 
72837  Enfamiljshus. Friliggande hus. Villor. Egnahem. 
72838  Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus. 
7284   Klubbhus. Föreningshus. 
7285   Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 
72851  Hotell i städer och tätorter. 
72852  Hotell vid badorter o.dyl. 
72853  Gästgivargårdar. Motell. 
72854  Ungdomshärbärgen. 
7286   Lantgårdar. Bondgårdar. 
7287   Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor. 
72871  Weekendvåningar o.dyl.
72876  Husvagnar. Trailers. 
72877  Husbåtar. 
7288   Borgar. Slott. Herrgårdar. 
72881  Borgar (befästa). 
72882  Slott. 
72883  Herrgårdar. 
7289   Ekonomibyggnader o d.

DN 23 februari 2010:

“ Segregationen klyver Stockholm.“
    “Stockholm är en delad stad. I förorter som Tensta och Rinkeby 
står varannan invånare utanför arbetsmarknaden. Medelinkoms-
ten är mindre än hälften så stor som i innerstaden. Och klyftorna 
ökar.”

    “- Om målet är att vi ska leva tillsammans i blandade bostadsområ-
den så visar forskningen att vi har misslyckats, säger Roger Anders-
son, professor i kulturgeografi vid institutet för bostads- och urban-
forskning på Uppsala universitet, till DN.se.

Några av Stockholms mest uppdelade områden finns i innerstaden, 
delar av Bromma, Nacka, Danderyd och Lidingö. Här bor få flykt-
ingar, få arbetslösa och få lågutbildade. I miljonprogramsområden som 
Tensta, Rinkeby, Husby och Skärholmen är det precis tvärt om.
    - Skillnaden är att de senare oftast inte har valt sin bostadsort. De 
har flyttat till de här områdena för att de inte har någon annanstans att 
ta vägen, för att dörren in till det övriga samhället är stängd, säger 
Roger Andersson.
    Ett tydligt exempel är Tensta. Här bor i dag ungefär 17.000 männi-
skor. Mindre än varannan har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden och 
medelinkomsten är mindre än hälften så stor som på Östermalm.
    - Många som kan väljer att flytta därifrån. Vår forskning visar att 
ungefär halva befolkningen byts ut under en femårsperiod.

De flesta som kommer till Tensta är nyanlända flyktingar. Tidigare 
forskning har visat att ungefär sex av tio som flyttat från området 
lyckats ta sig in på arbetsmarknaden, medan endast tre av tio som 
flyttar dit har ett jobb.



    - Det har skapat en spiral nedåt, med lägre inkomster och lägre 
sysselsättning, säger Roger Andersson.
    I innerstaden finns en liknande spiral, fast uppåt. Andelen 
hyresrätter har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Samtidigt har 
bostadsrättspriserna skjutit i höjden. Det här har gjort att antalet hög- 
och medelinkomsttagare ökat på låginkomsttagarnas bekostnad.
    - I takt med att de resursstarka personerna blivit fler har den lokala 
köpkraften ökat. Det ger underlag för bättre service och förutsättningar 
att upprätthålla områdets attraktivitet. Det ger också tillgång till bättre 
karriärsvägar genom lokala nätverk, säger Roger Andersson.

En viktig fråga för forskningen är att undersöka vad som händer om 
man växer upp i ett så kallat utanförskapsområde. Löper man en större 
risk för att själv bli fattig om man växer upp bland andra fattiga? Är 
det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden?
    - Det här är svåra frågor, men min bedömning är att ja, att växa upp 
i den här typen av områden kan påverka både hälsan och den framtida 
inkomstutvecklingen negativt.
    Inom skolområdet är det belagt att barn till högutbildade föräldrar 
oftare studerar vidare efter gymnasiet. Det är också klarlagt att elever 
som flyttat hit från andra länder, med ett annat modersmål har svårt att 
nå samma resultat som sina svenskspråkiga skolkamrater.
    - Effekterna blir naturligtvis ännu större om man samlar alla männi-
skor med liknande svårigheter i samma område, säger Roger Anders-
son.
    Men det är inte bara ur ett svenskt perspektiv som Stockholm sticker 
ut. Även internationellt sett är Stockholm en mycket segregerad stad. 
Flera studier som Roger Andersson deltagit i visar att uppdelningen 
mellan olika grupper är större här än i många andra städer.
    - I flera städer i Europa, till exempel Amsterdam och Wien, har man 
en större allmännytta, med olika typer av kommunala hyresrätter 
spridda över hela staden. Det motverkar segregationen, säger han.

Vissa arkitekter och stadsplanerare menar att åtminstone delar av 
segregationen går att bygga bort. Politiker – på bägge sidor om block-
gränsen – har varit inne på samma linje. Just nu pågår en omfattande 
satsning inom det så kallade Järvalyftet, som syftar till att öka trygg-
heten och trivseln i några av Stockholms mest slitna miljonpro-
gramsområden.
    - Självklart är det viktigt att göra de här områdena mer attraktiva 
och anpassa miljöerna efter folks önskemål. Samtidigt brottas vi med 
strukturer som har byggts upp under nästan femtio år och tar väldigt 
lång tid att förändra. Man ska inte tro att det här ensamt löser 
integrationsproblemet.
    Enligt Roger Andersson är det viktigt att inte stirra sig blind på 
enskilda förorter. Även om de hårdast drabbade bor i områden som 
Tensta, Husby och Skärholmen så ligger en stor del av lösningen i 
övriga stadsdelar och inte minst i Stockholms kranskommuner, menar 
han.

- Det är viktigt att fokusera på de mekanismer som stänger folk ute 
och undersöka vad man kan göra för att öppna upp stängda stadsdelar, 
till exempel genom att förändra bostadspolitiken, säger han.
    Men det här är en het potatis som få vågar ta i, menar han. Att gå 
fram med kravet på att bygga allmännyttiga hyresrätter i Djursholm 
innebär ett stort politiskt risktagande. Detsamma gäller kravet på att 
alla kommuner ska ta emot nyanlända flyktingar.
    - Här finns ett stort folkligt motstånd. De är många röststarka 
grupper som inte stillatigande accepterar sådana förändringar på sin 
egen bakgård. Jag tror att det måste till en överenskommelse över 
blockgränsen där politikerna enas om en vision för hur Stockholm ska 
se ut om 25-30 år. Annars klarar vi inte det här.

Fredrik Öjemar  fredrik.ojemar@dn.se “

mailto:fredrik.ojemar@dn.se
mailto:fredrik.ojemar@dn.se


“ OHÄLSA, EKOMISKT BISTÅND OCH HÄRKOMST

Ohälsotal* 2008
Skärholmen: 51,3
Tensta: 46,4
Vällingby: 39,4
Bagarmossen: 32,2
Årsta: 21,5
Gärdet: 19,2

Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) 2008
Tensta: 21,5 procent av 17.281 invånare
Skärholmen: 10,7 procent av 7.971 invånare
Bagarmossen: 8 procent av 10.487 invånare
Vällingby: 5,6 procent av 7.147 invånare
Årsta: 1,6 procent av 16.278 invånare
Gärdet: 0,7 procent av 18.767 invånare

Invånare med utländsk bakgrund 2008
(utrikes födda samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar)
Tensta: 85,9 procent
Skärholmen: 72,5 procent
Vällingby: 34,3 procent
Bagarmossen: 33,2 procent
Årsta: 17,7 procent
Gärdet: 15,4 procent

* Ett områdes ersättningsdagar från sjukpenning, sjukersättning, akti-
vitetsersättning (till personer upp till 29 år) samt rehabiliterings-
penning räknas ihop och därefter tas ett genomsnitt på befolkningen i 
åldrarna 16-64 år.
Källa: USK “
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7959 Sociala miljöer o verksamheter i 
allmänna grupper o d.

SPIN 2007 varor och tjänster:

94.9 Tjänster som tillhandahålls av andra intresseorganisationer
94.91 Tjänster som tillhandahålls av religiösa organisationer.
Ingår i SW 2
94.92 Tjänster som tillhandahålls av politiska organisationer. 
Ingår i SW 36-39
94.99 övriga tjänster som tillhandahålls av andra 
intresseorganisationer
94.990 övriga tjänster som tillhandahålls av andra 
intresseorganisationer
94.990.01 Tjänster som tillhandahålls av organisationer som 
försvarar mänskliga rättigheter
94.990.02 Tjänster som tillhandahålls av miljöskyddsgrupper
94.990.03 Tjänster från organisationer för speciella gruppers 
skydd
94.990.04 Andra tjänster från organisationer för angelägenheter 
av samhälleligt intresse
94.990.05 Ungdomsorganisationers tjänster
94.990.06 Tjänster från kulturorganisationer och organisationer 
för fritidsverksamhet
94.990.07 Tjänster från andra organisationer av samhälleligt 
och socialt intresse
94.990.08 övriga tjänster som tillhandahålls av 
intresseorganisationer
94.990.09 Tjänster avseende stipendietilldelning från 
intresseorganisationer

SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 
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796/799 Sport, idrott o d.

Remissversion av ny kursplan i idrott och hälsa i 
grundskolan.
Syfte
    Vår lust till och upplevelse av rörelse har stor betydelse för hur vi 
lever våra liv och hur vi ser på frågor om idrott, hälsa och livsstil. 
Kunskaper i rörelseaktiviteter och om en hälsosam livsstil är grund-
läggande för att vi ska kunna ta ansvar för vårt välbefinnande. Dessa 
kunskaper främjar därför individen och samhället.
    Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna 
utvecklar allsidiga rörelseförmågor och en bred rörelserepertoar. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna genom rörelse utveck-
lar kunskaper om vilka faktorer som påverkar de allsidiga rörelseför-
mågorna.
    Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla 
kunskaper om och resurser för hur man kan påverka sin hälsa i dag och 
i ett livslångt perspektiv. Därigenom ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar en förståelse för rörelseaktivitetens betydelse för 
individ och samhälle. Undervisningen syftar också till att eleverna 
utvecklar en god kroppsuppfattning och självbild.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper i att planera och genomföra rörelseaktiviteter. Vidare ska 
undervisningen bidra till att eleverna kan ta ställning i frågor om 
idrott, hälsa och livsstil.
     Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna få möjlighet 
att utveckla förmågan att agera i utemiljöer och i naturen under olika 
årstider. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får kunskaper 
om risker och säkerhetsfaktorer vid rörelseaktiviteter samt hur man

 agerar i nödsituationer.
    Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att
- röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,
- planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter utifrån olika hälso-
perspektiv,
- genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 
miljöer, samt
- förebygga risker vid rörelseaktiviteter samt hantera nödsituationer i 
och vid vatten.

Centralt innehåll
Undervisningen i idrott och hälsa ska behandla följande centrala 
innehåll
I årskurserna 1–3
Allsidiga rörelser
- De grovmotoriska grundformerna, till exempel springa, hoppa och 
klättra. Deras sammansatta former i lek, dans och rörelse till musik, 
samt hur de kan utövas inomhus och utomhus.
- Enkla lekar, danser och rörelser till musik. Deras former och 
uppbyggnad.
- Takt, rytm, rörelseglädje och fantasi. Hur de visas i lek, dans och 
rörelse till musik.
Planering, genomförande och värdering av rörelseaktiviteter
- Begrepp som beskriver upplevelser av lek, natur- och utevistelser 
samt hälsa utifrån olika aspekter, till exempel rörelseglädje och krea-
tivitet.
Utevistelser, naturupplevelser och säkerhet
- Att orientera sig i närmiljön. Enkla kartors och skissers uppbyggnad. 
Begrepp som beskriver rumsuppfattning, till exempel framför, bakom 
och vid sidan av.



- Lekar och rörelseaktiviteter i vatten. Balansering, fl ytning samt sim-
ning i mag- och ryggläge.
- Lekar och rörelseaktiviteter i natur- och utemiljö. Allemansrättens 
grunder.
- Säkerhet och hänsynstagande i samband med, lek, spel och natur- 
och utevistelse.

I årskurserna 4–6
Allsidiga rörelser
- Sammansatta grundformer i kombination med redskap, till exempel 
frisbee, hopprep och bom.
- Rörelser för lek, spel, idrott, dans och rörelse till musik, inomhus och 
utomhus.
- Rörelseaktiviteter, lek, spel, idrott, dans och rörelse till musik. Deras 
form och uppbyggnad, till exempel hänsynstagande och regler.
- Takt, rytm och kreativitet. Hur de visas i lek, dans, rörelse till musik, 
idrott och spel.
Planering, genomförande och värdering av rörelseaktiviteter
- Kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer.
- Förutsättningar och erfarenheter som påverkar individens val av 
rörelseaktivitet, till exempel geografi ska och kulturella förhållanden.
- Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
- Idrotters, lekars och andra motionsformers betydelse för gemenskap.
Utevistelser, naturupplevelser och säkerhet
- Kartor och skisser för att orientera sig i den närliggande natur- och 
utemiljön. Kartors och skissers uppbyggnad och symbolspråk. Hur 
man ger och följer vägbeskrivningar.
- Simning i mag- och ryggläge. Dykning under vatten.
- Badvett. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med hjälp-
redskap.
- Lekar och rörelseaktiviteter i natur- och utemiljö under skiftande

förhållanden. Allemansrättens tillämpning i samband med olika aktivi-
teter.
- Säkerhet, hänsynstagande och god arbetsmiljö i samband med trä-
ning, lek, spel, idrott samt natur- och utevistelse.

I årskurserna 7–9
Allsidiga rörelser
- Komplexa rörelser för lek, spel, idrott, dans och rörelse till musik, 
inomhus och utomhus.
- Metoder för och teorier om styrketräning, konditionsträning, rör-
lighetsträning, kost och mental träning. Hur dessa metoder och teorier 
påverkar rörelseförmågan och hälsan.
- Komplexa rörelseaktiviteter, lek, spel, idrott, dans och rörelse till 
musik. Deras former och uppbyggnad, till exempel spelförståelse.
- Rörelse till musik, traditionellt, modernt och kreativt, genom danser 
och musikprogram.
Planering, genomförande och värdering av rörelseaktiviteter
- Rörelseaktiviteter som ska leda fram till ett bestämt mål, till exempel 
bättre kroppsuppfattning och kondition.
- Begrepp som beskriver egna och andras upplevelser av och förståelse 
för olika motions- och rörelseaktiviteter samt träningsformers kropps-
liga och mentala effekter. Definitioner av hälsa.
- Förebyggande av skador, till exempel genom klädsel.
- Rörelse, kost och hälsa, och hur de samverkar.
- Pojkar och flickors olika val av idrott och andra rörelseaktiviteter, 
och hur de kan förstås.
Utevistelser, naturupplevelser och säkerhet
- Redskap för att orientera sig i okända miljöer. Tryckta och digitala 
kartors och skissers uppbyggnad och symbolspråk.
- Olika simsätt i mag- och ryggläge. Tekniker för simning och dykning 
under vatten.



- Hantering av nödsituationer i och vid vatten med och utan olika 
hjälpredskap.
- Friluftslivsaktiviteter och hur de kan planeras, organiseras och 
genomföras. Allemansrätten: rättigheter och skyldigheter vid aktivi-
teter i naturen.
- Naturen som social och kulturell plats. Utevistelse som källa till 
inspiration och avkoppling.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Idrott och hälsa (88 kB)

SW   796/799 Sport, idrott o d.

“ Jörgen Brink vann årets Vasalopp.”
DN 7 mars 2010  Publicerat 12:20

“Jörgen Brink vann tävlingen efter en strålande spurt mot slutet. 
”Det var grymt skönt”, sa han efter loppet. DN.se följde tävlingen 
direkt....
1 Jörgen Brink Hudiksvalls IF 04:02:59, 
2 Daniel Tynell Grycksbo IF OK 04:02:59, 
3 Stanislav Rezac Czech Republic,Tjeckien 04:03:02 +00:03
4 Jörgen Aukland Norge 04:03:06 +00:07, 
5 Fredrik Östberg Falun/Borlänge SK 04:03:37 +00:38... “

“VASALOPPSKONTROLLERNA
Berga by, 0 km
Smågan, 11 km
Mångsbodarna, 24 km
Risberg, 35 km
Evertsberg, 47 km
Oxberg, 62 km
Hökberg, 71 km
Eldris, 81 km
Mora, 90 km
VINNARE DE TIO SENASTE ÅREN
2009: Daniel Tynell
2008: Jörgen Aukland, Norge
2007: Oskar Svärd
2006: Daniel Tynell
2005: Oskar Svärd
2004: Anders Aukland, Norge
2003: Oskar Svärd
2002: Daniel Tynell 
2001: Henrik Eriksson
2000: Raul Olle, Estland
(TT) “                                   Cirka 20 000 vasaloppsåkare.

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Idrott_och_h%E4lsa.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Idrott_och_h%E4lsa.pdf
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8 Språk. Litteraturvetenskap. 
Skönlitteratur.
Innehåll och länkar till hemsidan:

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 .

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

Remissversion av ny kursplan i svenska i grundskolan.
Syfte
    Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 
och lära. Genom språket kan människor utveckla sin identitet, uttrycka 
känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker. Att ha ett 
rikt och varierat språk ökar valmöjligheterna i livet, för vidare utbild-
ning och arbetsliv och för att kunna delta i samhälleliga processer. 
Språkförmåga är också viktig för att kunna förstå och verka i ett 
samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
    Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tal- 
och skriftspråk så att de vill, vågar och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. Eleverna ska genom undervis-
ningen ges förutsättningar att utveckla ett språk som fungerar för att 
kommunicera, lära, ta kontakt och påverka. Undervisningen ska också 
bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att sättet man kommu-
nicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska 
eleverna ges möjlighet att ta ansvar för det egna språkbruket.
    I undervisningen ska eleverna möta och få kunskap om skönlittera-
tur och andra texter samt om estetiska uttrycksformer så som bild, film 
och teater. Därigenom ska eleven ges möjlighet att utveckla sitt språk, 
den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Undervisningen 
ska även bidra till att eleven utvecklar kunskap om hur man formulerar 
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 
Syftet är att stärka elevernas nyfikenhet på och intresse för att läsa och 
uttrycka sig i skrift med hjälp av olika estetiska

uttrycksformer.
    Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om det svenska språket, dess normer, uppbyggnad, 
historia och utveckling såväl som kunskaper om hur språket varierar 
beroende på sociala sammanhang. På så sätt ska undervisningen ut-
veckla elevernas medvetenhet om den egna språkliga förmågan. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
man söker information i olika källor samt hur man intar ett prövande 
förhållningssätt till dessa. Undervisningen i svenska ska dessutom bi-
dra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nordiska grann-
språken såväl som med de nationella minoritetsspråken.
    Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsät-
tningar att utveckla förmågan att
- formulera och kommunicera tankar, känslor och åsikter i tal och 
skrift,
- anpassa språket till olika syften, mottagare och sammanhang,
- läsa, tolka och analysera skönlitteratur och andra texter,
- använda språkliga strategier, strukturer och normer, samt
- söka, värdera och använda information från olika källor.

Centralt innehåll
Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala
innehåll
I årskurserna 1-3
Kommunikation och text
- Lässtrategier, olika sätt att avkoda och förstå texter. Hur man an-
passar sin läsning beroende på textens form och innehåll med betoning 
på berättande texter och faktatexter.
- Bilderböcker och kapitelböcker, poesi, sagor, myter, dramatik och 
andra berättande texter från olika tider och skilda delar av världen. 
Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter och berör 



frågor som är viktiga i elevernas liv.
- Berättande texters uppbyggnad, med inledning, händelseförlopp och 
avslutning samt litterära personbeskrivningar.
- Texter från elevernas fritid, till exempel barnprogram, interaktiva 
spel och serietidningar. Sådana texters budskap och användning.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter och 
lärobokstexter. Vad som utmärker en beskrivande och förklarande text 
och hur man organiserar dess innehåll.
- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och recept. Hur 
man organiserar instruerande texters innehåll genom logisk ordning 
och punktuppställning i flera led.
- Argumenterande texter, till exempel insändare och brev. Hur man 
formulerar sig för att påverka.
- Sammansatta texter som består av kombinationer av ord och bild, till 
exempel bilderböcker och lärobokstexter. Vad som utmärker en sam-
mansatt text och hur den kan läsas.
- Några barnboksförfattare och illustratörer.
- Egna texter. Skrivande av berättande, informerande och instruerande 
texter med hjälp av genrernas typiska formdrag och berättargrepp. 
Skapande av sammansatta texter med ord och bild.
- Enkla former för textbearbetning.
- Informationssökning i böcker och på Internetsidor för barn.
- Källkritik, hur texters avsändare påverkar dess innehåll.
Kommunikation och språk
- Samtal och diskussioner. Mönster i olika samtalssituationer, till 
exempel klassråd och boksamtal.
- Presentationer. Muntligt berättande och beskrivande för olika mot-
tagare.
- Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften, till 
exempel berättande av fabler och myter.
- Bokstävers form, handstil och att skriva på dator.

- Stor och liten bokstav, punkt och frågetecken samt grundläggande 
stavningsregler för ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.
- Alfabetisk ordning.
- Likheter och olikheter mellan tal- och skriftspråk. Sambandet mellan 
ljud och bokstav. Tal- och skriftspråkets skilda villkor, till exempel att 
talet sker här och nu medan det skrivna kan läsas och förstås över 
avstånd i tid och rum.
- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och 
åsikter. Hur ord och fraser uppfattas av omgivningen, till exempel 
beroende på ordval, tonfall och ordets valör.
- Språkbruk i olika sammanhang och medier. Att tala och samtala på 
ett sätt som inte diskriminerar eller kränker någon.

I årskurserna 4-6
Kommunikation och text
- Lässtrategier för att läsa och tolka texter. Hur man urskiljer texters 
budskap, bådedet uttalade och det som står mellan raderna.
- Barn- och ungdomslitteratur, poesi, sagor, myter och andra berättan-
de texter från olika tider och skilda delar av världen. Texter som bely-
ser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
- Uppbyggnad och vanliga språkliga drag i barn- och ungdoms-
litteratur och andra berättande texter. Parallellhandling och tillbaka-
blickar, dialoger, miljö- och personbeskrivningar.
- Texter från elevernas fritid, till exempel tv-serier, Internetsidor och 
interaktiva spel. Texternas uppbyggnad, budskap och syfte.
- Beskrivande och förklarande texter. Till exempel lärobokstexter och 
faktatexter för barn. Texternas uppbyggnad, särdrag och innehåll.
- Instruerande texter, till exempel arbetsbeskrivningar. Texternas 
uppbyggnad, särdrag, språk och innehåll.
- Argumenterande texter, till exempel reklam och blogginlägg. Texter 



som behandlar för eleven viktiga samhällsfrågor. Texternas uppbygg-
nad, särdrag språk och innehåll.
- Sammansatta texter som består av kombinationer av bild, text och 
ljud, till exempel webbtexter, fi lmer, böcker och serier. Kombinationer 
av olika textgenrer till nya texter, till exempel skönlitterära texter med 
inslag av fakta. Sammansatta texters uppbyggnad, särdrag, språk och 
innehåll.
- Några barn- och ungdomsboksförfattare, deras liv och verk.
- Egna texter. Skrivande av berättande, informerande, instruerande och 
argumenterande texter med hjälp av olika genrers typiska språkliga 
drag och berättargrepp. Skapande av sammansatta texter med ord, bild 
och ljud.
- Textbearbetning. Strategier för att ge och ta emot textrespons samt 
för att bearbeta egna texter till innehåll och form.
- Informationssökning genom några olika medier och källor, till 
exempel genom intervjuer och sökmotorer på Internet.
- Källkritik. Olika sätt att jämföra källor och pröva deras trovärdighet.
Kommunikation och språk
- Samtal och diskussioner. Mönster för argumentation och utforskande 
i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
- Presentationer. Ordens, gesternas och bildernas funktion i muntliga 
framställningar. Hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga 
presentationer, till exempel stödord, bilder och digitala medier.
- Handstil och att skriva på dator.
- Textbehandling på dator, till exempel redigering och disposition.
- Ords böjningsformer, meningsbyggnad med bisatser och sambands-
ord. Stavningsregler. Skiljetecken, till exempel kommatecken, talmar-
körer och utropstecken. Ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
- Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
- Ords och begrepps betydelse och funktion i olika sammanhang, till 
exempel synonymer och bildspråk.

- Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och 
med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt 
sms och att skriva till en tidning.
- Språkbruk i olika sammanhang och medier. Icke-diskriminerande och 
icke-trakasserande språkbruk ur olika perspektiv: etnicitet, religion, 
funktionshinder, genus och sexuell läggning.
- Språkliga strategier för att minnas och lära. Hur man gör tankekartor, 
för anteckningar och loggbok samt refl ekterar i skrift. Planering och 
utvärdering av arbetsprocess och resultat.
- Språken i de nordiska länderna. Några kännetecknande ord och 
begrepp. Skillnader och likheter mellan de nordiska språken samt vilka 
de nationella minoritetsspråkenär.

I årskurserna 7-9
Kommunikation och text
- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterära och 
populärkulturella texter från olika medier. Att urskilja budskap, tema 
och motiv. Att utläsa budskap som står mellan raderna.
- Lässtrategier för att förstå och tolka informerande, instruerande och 
argumenterande texter i olika medier. Att urskilja syfte, budskap och 
avsändare. Att förstå sammanhang samt urskilja detaljuppgifter.
- Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, dramatik, poesi, sagor, myter 
och andra berättande texter från olika tider och skilda delar av världen. 
Texter som gestaltar ungas och vuxnas villkor, identitets- och livs-
frågor och vidgar perspektiv.
- Uppbyggnad, språkliga drag, berättarperspektiv och berättarstruktur i 
skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallell handling, tillbaka-
blickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. Hur 
några litterära genrer skiljer sig ifrån varandra.
- Texter från elevernas fritid, till exempel interaktiva spel och tv-serier. 
Texternasuppbyggnad, funktion och budskap.



- Beskrivande och förklarande texter, till exempel tidningsartiklar eller 
nyhetsprogram. Texternas uppbyggnad, syfte, innehåll och språkliga 
drag.
- Instruerande texter, till exempel manualer och arbetsbeskrivningar i fl 
era led. Att läsa och följa en manual. Texternas uppbyggnad, syfte, 
innehåll och språkliga drag.
- Argumenterande texter, till exempel insändare, blogginlägg och de-
battartiklar. Texternas uppbyggnad, syfte, innehåll och språkliga drag.
- Utredande texter, till exempel vetenskapliga texter och läroboks-
texter. Deras funktion att förklara företeelser och utreda samband. 
Texternas uppbyggnad, syfte, innehåll och språkliga drag.
- Reklamtexter och underförstådda budskap i reklam. Texternas 
uppbyggnad, syfte, innehåll och språkliga drag.
- Sammansatta texter, hur bild, ljud och skriven text kan kombineras 
och samspela med varandra i till exempel fi lm och webbtexter. 
Kombination av olika textgenrer till nya texter.
- Några ungdoms- och vuxenboksförfattare. Deras liv, verk och 
betydelse i ett litterärt och samhälleligt sammanhang.
- Egna texter. Skrivande av berättande, beskrivande, instruerande, 
utredande och argumenterande texter med hjälp av olika genrers 
typiska formdrag och berättargrepp. Skapande av sammansatta texter.
- Textrespons och bearbetning av form och innehåll i egna och andras 
texter.
- Informationssökning genom intervjuer, i böcker och andra texter på 
bibliotek, på Internet och i massmedier.
- Källkritik, hur man kan värdera en källa och sovra i en stor informa-
tionsmängd.
Kommunikation och språk
- Samtal och diskussioner. Att leda samtal och diskussioner, formulera 
och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. 
Samtalsmönster för att utforska ett ämne.

- Presentationer. Estetiska uttrycksformer och digitala medier som stöd 
för presentationer. Skriftens, kroppsspråkets och röstens funktion i 
muntliga framställningar av olika slag. Språklig anpassning efter syfte 
och mottagare, till exempel av ordval och disposition.
- Textbehandling på dator, redigering och disposition. Funktioner för 
språkbehandling i digitala medier.
- Språkstruktur. Stavning och skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
- Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning.
- Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Nya ord i språket, till 
exempel lånord eller ord hämtade från ny teknik.
- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att upprätta 
tankekartor, identifi era nyckelord eller skriva protokoll. Planering, 
genomförande och utvärdering av en arbetsprocess och dess resultat.
- Skillnader i språkstil och uttryckssätt beroende på i vilket samman-
hang och med vem man kommunicerar, till exempel skillnaden mellan 
ungdomars vardagsspråk, språket i digitala medier och offentligt 
språk.
- Språkbruk i olika sammanhang och medier. Ansvar för och konse-
kvenser av egen språkanvändning. Juridiska och etiska rättigheter och 
skyldigheter vad gäller yttrandefrihet och integritet, till exempel på 
Internet. Icke-diskriminerande och icke-trakasserande språkbruk ur 
olika perspektiv: etnicitet, religion, funktionshinder, genus och sexuell 
läggning.
- De nationella minoritetsspråken i Sverige och språken i de nordiska 
länderna. De nordiska språkens uttal, ursprung, historia och pågående 
utveckling.
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Remissversion av ny kursplan i modersmål i 
grundskolan.
Syfte
    Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 
och lära. Genom språket kan människor utveckla sin identitet, uttrycka 
känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker. Att ha ett 
rikt och varierat språk ökar valmöjligheterna i livet, både när det gäller 
vidare utbildning och ett aktivt deltagande i arbetsliv och samhälle. 
Språkförmåga är också viktig för att kunna förstå och verka i ett 
samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 
Förtrogenhet med modersmålet stärker den egna identiteten, gynnar 
språkutvecklingen i svenska och lärandet inom alla områden.
    Undervisningen i modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar sitt 
tal- och skriftspråk så att de vill, vågar och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att 
eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir 
medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i
olika skolämnen.
    I undervisningen ska eleverna möta och få kunskap om skön-
litteratur och andra texter samt om estetiska uttrycksformer som bild, fi 
lm och teater. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt 
språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Under-
visningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur 
man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom 
skilda medier. Syftet är att stärka deras nyfi kenhet på och intresse för 
att uttrycka sig, läsa och skriva på modersmålet.
    Undervisningen i modersmål ska bidra till att eleverna stärker sina 
kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas, både i ett 
samtida och i ett historiskt perspektiv. Genom undervisningen ska 
eleverna utveckla ett jämförande förhållningssätt

till språk och kulturer och på så sätt utveckla kunskaper om kulturella 
likheter och olikheter i skolan och samhället. Undervisningen ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla flera kulturella identiteter och bli fl 
erspråkiga.
    Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna ges förut-
sättningar att utveckla förmågan att
- formulera och kommunicera tankar, känslor och åsikter i tal och 
skrift,
- anpassa språket till olika syften, mottagare och sammanhang,
- läsa, tolka och analysera skönlitteratur och andra texter,
- använda sitt modersmål som ett medel för sin språk- och kunskaps-
utveckling, samt
- använda språkliga strategier för att utveckla ordförråd, begrepps-
förståelse och för att tillägna sig strukturer i språket.

Centralt innehåll
Undervisningen i modersmål ska behandla följande centrala
innehåll
I årskurserna 1–3
Kommunikation och text
- Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Hur man anpassar sin 
läsning beroende på textens form och innehåll.
- Barnlitteratur, sagor och andra berättande texter. Texter som förmed-
lar budskap och belyser frågor som är viktiga för eleven. Berättelser 
som följer en given struktur. Texternas uppbyggnad och innehåll. Hur 
man kan samtala om skönlitterära texter.
- Rim, ramsor gåtor och dikter ur modersmålets tradition.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter och 
lärobokstexter. Texternas uppbyggnad och innehåll.
- Egna texter. Skrivande av egna texter om intressen och upplevelser.
Kommunikation och språk



- Samtal och diskussioner. Mönster i tal- och samtalssituationer, till 
exempel boksamtal. Lyssnande och återberättande.
- Muntligt berättande och beskrivande för olika mottagare. Bilder och 
andra verktyg som kan stödja berättandet.
- Berättande i olika kulturer och under olika tider för skilda syften, till 
exempel berättande av fabler och myter.
- Skrivteckens form och ljud. Handstil och läsriktning.
- Grundläggande stavningsregler för ord som är vanligt förekommande 
i elevnära texter. Ordföljd och interpunktion.
- Likheter och olikheter mellan tal- och skriftspråk, till exempel 
sambandet mellan ljud och skrivtecken. Tal- och skriftspråkets skilda 
villkor, till exempel att talet sker här och nu medan det skrivna kan 
läsas och förstås över avstånd i tid och rum.
- Vardagliga ords och begrepps betydelse, uppbyggnad och uttal.
- Strategier för att lära sig nya ord och begrepp, till exempel genom att 
använda ordlista eller genom att växla mellan modersmålet och 
svenska.
Kultur och samhälle
- ”Jag och min familj”. Traditioner i hemmet. Högtider i områden där 
modersmålet talas. Jämförelser mellan dessa och svenska seder.
- Lekar, sånger, musik och andra uttrycksformer från områden där 
modersmålet talas.

I årskurserna 4–6
Kommunikation och text
- Lässtrategier för att läsa och tolka texter. Hur man urskiljer texters 
budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna.
- Barn- och ungdomslitteratur, poesi, sagor, folksagor och sägner knut-
na till kulturer där modersmålet talas. Texter som belyser människors 
villkor, identitets- och livsfrågor.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter. Texter-

nas uppbyggnad, innehåll och funktion.
- Instruerande texter, till exempel arbetsbeskrivningar. Texternas 
uppbyggnad, innehåll och funktion.
- Sammansatta texter. Teater, film, dans, musik, TV-program och andra 
medietexter som gestaltar elevens och andras villkor i dag, förr och i 
framtiden. Kombinationer av text och bild. Sammansatta texters upp-
byggnad, innehåll och funktion.
- Egna texter. Skrivande av berättande, beskrivande och informerande 
texter.
- Textbearbetning. Strategier för att ge och ta emot textrespons samt 
för att bearbeta texters form och innehåll.
Kommunikation och språk
- Samtal och diskussioner. Mönster för några samtalsformer, till 
exempel dialoger och utforskande samtal.
- Planerande av muntliga presentationer. Olika sätt att skapa spänning 
och intresse för det man berättar eller beskriver.
- Grammatik och skrivregler centrala för det aktuella språket.
- Ord och begrepp från skolämnen och vardagsspråk, till exempel 
facktermer, synonymer och motsatsord. Ordens uppbyggnad, uttal, 
betydelse och funktion i tal- och skriftspråk.
- Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och 
med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt 
sms och till en tidning.
- Strategier för att lära sig nya ord och begrepp, till exempel genom att 
använda ordböcker, att växla mellan sina språk eller översätta ord och 
begrepp från ett språk till ett annat.
Kultur och samhälle
- ”Jag och skolan.”  Att gå i skolan i Sverige jämfört med att gå i 
skolan i områden där modersmålet talas.
- Seder, bruk och kulturella traditioner i områden där modersmålet 
talas.



- Förhållanden i områden där modersmålet talas, till exempel geografi , 
historia, klimatförhållanden, växter och djur.

I årskurserna 7–9
Kommunikation och text
- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterära texter. 
Att utläsa budskap som står mellan raderna.
- Skönlitterära texter för ungdomar. Romaner, noveller, poesi och 
dramatik. Texter som belyser människors villkor, identitets- och 
livsfrågor. Berättarperspektiv och struktur i berättande texter.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel lärobokstexter. 
Texternas uppbyggnad, funktion och användningsområden.
- Argumenterande texter, till exempel insändare. Hur man formulerar 
argument i skrift.
- Sammansatta texter. Kombination ord och bild i olika genrer, till 
exempel i tidningar och radio, på fi lm, teater, TV och Internet.
- Egna texter. Skrivande av till exempel berättande, beskrivande och 
förklarande texter. Olika sätt att variera språk och tilltal beroende på 
syfte, funktion och mottagare.
- Textbearbetning. Strategier för att ge och ta emot textrespons samt 
för att bearbeta texters form och innehåll.
- Textöversättning från modersmålet till svenska och från svenska till 
modersmålet.
Kommunikation och språk
- Samtal och diskussioner. Strategier för att formulera och bemöta 
argument. Mönster i samtal, till exempel boksamtal.
- Estetiska uttrycksformer och digitala medier som stöd vid presen-
tationer. Skriftens, kroppsspråkets och röstens funktion i muntliga 
framställningar av olika slag.
- Språkstruktur och grammatik, till exempel skrivregler, variation och 
noggrannhet vid ordval. Stavning av facktermer samt av nya ord och 

begrepp.
- Ord och begrepp hämtade från skolämnen, vardagsspråket och sam-
hället, till exempel fackuttryck eller metaforer. Ordens betydelse, uttal 
och funktion i tal och skriftspråk. Ordspråk på modersmålet i 
jämförelse med liknande uttryck i Sverige.
- Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet och på svenska, 
till exempel likheter och skillnader i ordföljd.
- Likheter och olikheter mellan tal- och skriftspråk på modersmålet 
och på svenska, till exempel vid ordval och meningsbyggnad.
- Språkbruk i olika sammanhang och medier. Variation i ordval, ords 
valörer och nyanser.
Kultur och samhälle
- ”Jag och samhället.”  Kultur- och samhällsfrågor i ett jämförande per-
spektiv. Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, till exem-
pel i relationen mellan barn och vuxna, pojkar och fl ickor.
- Förhållanden i området där modersmålet talas, till exempel historia 
och geografi .
- Bildkonst, musik, arkitektur och andra viktiga kulturella yttringar 
från områden där modersmålet talas.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Modersmål (91 kB)
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Remissversion av ny kursplan i svenska som andraspråk 
i grundskolan.
Syfte
    Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 
och lära. Genom språket kan människor utveckla sin identitet, uttrycka 
känslor och förstå hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och 
varierat språk ökar valmöjligheterna i livet, för vidare utbildning och 
arbetsliv och för att kunna delta i samhälleliga processer. Språkför-
måga är också viktig för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 
kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att vara fl 
erspråkig är en tillgång för såväl individen som för det svenska 
samhället.
     Undervisningen i svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna 
utvecklar sitt tal- och skriftspråk så att de vill, vågar och kan uttrycka 
sig i olika sammanhang och för skilda syften. Eleverna ska ges förut-
sättningar att utveckla ett språk som fungerar för att kommunicera, 
lära, ta kontakt och påverka. Undervisningen ska ge eleverna rika 
möjligheter att tänka och kommunicera på en kunskaps- och 
begreppsnivå som ofta är högre än deras språkliga uttrycksförmåga. 
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra 
människor. Därigenom ska eleverna ges möjligheter att ta ansvar för 
det egna språkbruket.
    I undervisningen ska eleverna möta och få kunskap om skön-
litteratur, andra texter samt om estetiska uttrycksformer så som bild, fi 
lm och teater. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt 
språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Under-
visningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur 
man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom 
skilda medier. Syftet är att stärka elevernas nyfi kenhet på och intresse

för att läsa och uttrycka sig i skrift med hjälp av olika estetiska ut-
trycksformer.
     Genom undervisningen ska eleverna utveckla och fördjupa sina 
kunskaper om ord och begrepp samt sin förtrogenhet med uttal och 
språkliga strukturer. På så sätt ska undervisningen utveckla elevernas 
medvetenhet om och tillit till den egna språkliga förmågan. Under-
visningen i svenska som andraspråk ska dessutom bidra till att ele-
verna utvecklar kunskaper om hur man söker information i olika källor 
och hur man intar ett prövande förhållningssätt till dessa.
    Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att
- formulera och kommunicera tankar, känslor och åsikter i tal och 
skrift,
- anpassa språket till olika syften, mottagare och sammanhang,
- läsa, tolka och analysera skönlitteratur och andra texter,
- använda språkliga strategier för att utveckla ordförråd, begrepps-
förståelse samt för att tillägna sig strukturer i språket, och
- söka, värdera och använda information från olika källor.

Centralt innehåll
Undervisningen i svenska som andraspråk ska behandla
följande centrala innehåll
I årskurserna 1-3
Kommunikation och text
- Lässtrategier, olika sätt att avkoda och förstå texters innehåll och 
budskap till exempel att hitta ledtrådar i texten. Hur man anpassar sin 
läsning beroende på textens form och innehåll med betoning på 
berättande texter.
- Bilderböcker och kapitelböcker, poesi, sagor, dramatik och andra 
berättande texter från olika tider och från skilda delar av världen. 
Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter och berör 



frågor som är viktiga i elevernas liv.
- Återberättande och berättande texters uppbyggnad med inledning, 
händelseförlopp och avslutning.
- Texter hämtade från elevernas fritid, till exempel barnprogram, 
interaktiva spel och serietidningar, sådana texters budskap och använd-
ning.
- Beskrivande och förklarande texter till exempel faktatexter och 
lärobokstexter i olika ämnen. Vad som utmärker en faktatext och hur 
man organiserar dess innehåll.
- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och recept. Vad 
som utmärker en instruktion med logisk ordning och punktuppställ-
ning i fl era led.
- Argumenterande texter, till exempel insändare och brev. Hur man 
formulerar sig för att påverka.
- Sammansatta texter som består av kombinationer av ord och bild i till 
exempel bilderböcker och lärobokstexter. Vad som utmärker en 
sammansatt text och hur den ska läsas.
- Egna texter. Skrivande av berättande, beskrivande och instruerande 
texter med hjälp av olika genrers typiska formdrag och berättargrepp. 
Skapande av sammansatta texter med ord och bild.
- Enkla former för textbearbetning.
- Informationssökning i böcker och på internetsidor för barn.
- Källkritik, hur texters avsändare påverkar dess innehåll.
Kommunikation och språk
- Strategier för att förstå och muntligt göra sig förstådd på svenska, till 
exempel genom att använda modersmålet, ställa frågor och göra 
språkliga risktaganden.
- Samtal och diskussioner. Turtagningsregler och former för att ta ordet 
i olika kulturer. Mönster i olika samtalssituationer, till exempel 
klassråd och boksamtal.
- Presentationer. Muntligt berättande och beskrivande för olika mot-

tagare. Berättande i olika kulturer och tider, för olika syften och på 
skilda sätt, till exempel berättande av fabler och myter.
- Uttal, betoning och satsmelodi och deras betydelse för funktionell 
språkanvändning.
- Bokstävers form, handstil och att skriva på dator. Läsriktning. 
Bokstäver eller tecken i elevgruppens språk.
- Stor och liten bokstav, punkt och frågetecken samt grundläggande 
stavningsregler för ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.
- Alfabetisk ordning.
- Likheter och olikheter mellan tal- och skriftspråk. Sambandet mellan 
ljud och bokstav. Tal- och skriftspråkets skilda villkor, till exempel att 
talet sker här och nu medan skrift kan läsas och förstås över avstånd i 
tid och rum.
- Språkets struktur. Ords böjningsformer och meningsbyggnad, till 
exempel bestämd och obestämd form, presens och imperfekt samt 
ordföljd.
- Ords och begrepps betydelse och funktion i vardagliga texter och 
sammanhang. Ord och begrepp för att uttrycka känslor, tankar och 
åsikter. Hur ord och fraser uppfattas av omgivningen, till exempel 
beroende på ordval, tonfall och ordets valör.
- Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse 
med elevens modersmål, till exempel att svenskans ”ben”  och ”fot” 
motsvaras av ett ord i finskan.
- Språkbruk i olika sammanhang och medier. Att tala och samtala på 
ett sätt som inte diskriminerar eller kränker någon.
I årskurserna 4-6
Kommunikation och text
- Strategier för att läsa och tolka texter. Hur man urskiljer texters 
budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna.
- Barn- och ungdomslitteratur, poesi, sagor, myter och andra berättan-
de texter från olika tider och skilda delar av världen. Texter som



 belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
- Uppbyggnad och typiskt språkliga drag i barn- och ungdomslitteratur 
och andra berättande texter. Röd tråd, personbeskrivningar och 
budskap.
- Texter från elevernas fritid, till exempel tv-serier, internetsidor och 
interaktiva spel. Texternas uppbyggnad, budskap och syfte.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel lärobokstexter och 
faktatexter för barn. Texternas uppbyggnad och typiska språkliga drag, 
ord och begrepp.
- Instruerande texter, till exempel arbetsbeskrivningar. Texternas 
uppbyggnad och typiska språkliga drag, ord och begrepp.
- Argumenterande texter, till exempel reklam och blogginlägg. Texter 
som behandlar för eleven viktiga samhällsfrågor. Texternas uppbygg-
nad och typiska språkliga drag, ord och begrepp.
- Sammansatta texter som består av kombinationer av bild, text och 
ljud, till exempel webbtexter, fi lmer, böcker och serier. Kombinationer 
av olika textgenrer till nya texter, till exempel skönlitterära texter med 
inslag av fakta. Sammansatta texters uppbyggnad och typiska språk-
liga drag, ord och begrepp.
- Egna texter. Skrivande av berättande, informerande, instruerande och 
argumenterandetexter med hjälp av olika genrers typiska språkliga 
drag, struktur, ordval och berättargrepp. Skapande av sammansatta 
texter med ord, bild och ljud.
- Textbearbetning. Strategier för att ge och ta emot respons samt för att 
bearbeta egna texter till innehåll och form. Ord och begrepp för att 
samtala om, värdera
texter och ge textrespons.
- Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel på 
internet och bibliotek.
- Källkritik, olika sätt att jämföra källor och pröva deras trovärdighet.
Kommunikation och språk

- Samtal och diskussioner. Mönster för argumentation och utforskande 
i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
- Presentationer. Ordens, gesternas och bildernas funktion i muntliga 
framställningar. Hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga 
presentationer, till exempel stödord, bilder och digitala medier.
- Uttal och sambandet mellan betoning och betydelse.
- Handstil och att skriva på dator
- Textbehandling på dator, till exempel redigering och disposition.
- Ords böjningsformer. Meningsbyggnad med bisatser och sambands-
ord. Stavningsregler. Ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
- Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
- Ords och begrepps betydelse och funktion i skönlitteratur samt i 
andra texter och sammanhang. Ord och begrepp i vardagsspråk och 
skolämnen.
- Ords klassifi cering i över- och underordning, till exempel ”kläder”  – 
”tröja” - ’kofta’.
- Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och 
med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt 
sms och att skriva till en tidning.
- Språkbruk. Talspråkets variation i olika sammanhang och medier. 
Ords värdeladdning, till exempel skillnader mellan slang och mer 
formellt språk. Ickediskriminerande och icke-trakasserande språkbruk 
ur olika perspektiv: etnicitet, funktionshinder, genus, religion och 
sexuell läggning.
- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift 
på svenska i skolans olika ämnen, till exempel genom risktaganden 
och omskrivningar eller genom att ställa frågor, använda sitt moders-
mål eller slå i lexikon och digitala medier.
- Talspråkets variation i klassrummet, bland kamrater och i samman-
hang utanför skolan. Omskrivningar och risktaganden vid muntlig 
kommunikation samt språklig anpassning efter mottagare.



Undervisningen i svenska som andraspråk ska behandla
följande centrala innehåll
I årskurserna 7-9
Text och kommunikation
- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterära och 
populärkulturella texter från olika medier. Att urskilja teman och 
motiv, utläsa budskap och det som står mellan raderna.
- Strategier för att läsa, förstå och tolka informerande, instruerande och 
argumenterande texter i olika medier. Att urskilja syfte, budskap och 
avsändare. Att förstå sammanhang och urskilja detaljuppgifter.
- Skönlitteratur för ungdomar, dramatik, poesi, sagor, myter och andra 
berättande texter från olika tider och skilda delar av världen. Texter 
som gestaltar ungas och vuxnas villkor, identitets- och livsfrågor samt 
vidgar perspektiv.
- Uppbyggnad, språkliga drag, berättarperspektiv och centrala teman i 
berättande texter. Personbeskrivningar och hur en berättelse drivs 
framåt.
- Texter från elevens fritid, till exempel internetsidor, interaktiva spel 
och tv-serier. Texternas uppbyggnad, funktion och budskap.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel tidningsartiklar och 
nyhetsprogram. Texternas uppbyggnad, syfte, innehåll och språkliga 
drag.
- Instruerande texter, till exempel arbetsbeskrivningar i fl era led och 
manualer. Att läsa och följa en arbetsinstruktion. Texternas uppbygg-
nad, syfte, innehåll och språkliga drag.
- Argumenterande texter till exempel insändare, blogginlägg och de-
battartiklar. Texternas uppbyggnad, syfte, innehåll och språkliga drag.
- Utredande texter, till exempel vetenskapliga texter och läroboks-
texter. Deras funktion att förklara företeelser och utreda samband. 
Texternas uppbyggnad, syfte, innehåll och språkliga drag.
- Reklamtexter och underförstådda budskap i reklam. Texternas

 uppbyggnad, syfte, innehåll och språkliga drag.
- Sammansatta texter som består av kombinationer av bild, ljud och 
skriven text, till exempel filmer och webbtexter. Kombinationer av 
olika textgenrer till nya texter.
- Några författarskap som är centrala i svensk berättarkultur.
- Egna texter. Skrivande av berättande, beskrivande, instruerande, 
utredande och argumenterande texter med hjälp av olika genrers 
typiska formdrag och berättargrepp. Skapande av sammansatta texter.
- Textrespons och bearbetning av form och innehåll i egna och andras 
texter.
- Ord och begrepp för att samtala om och värdera texter samt för att ge 
och ta textrespons.
- Informationssökning, genom intervjuer, i böcker och andra texter på 
bibliotek, på internet och i massmedier.
- Källkritik, hur man kan värdera en källa och sovra i en stor 
informationsmängd.
Språk och kommunikation
- Samtal och diskussioner. Att leda samtal och diskussioner, formulera 
och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. 
Samtalsmönster för att utforska ett ämnesinnehåll.
- Presentationer. Estetiska uttrycksformer och digitala medier som stöd 
vid presentationer. Talets, kroppsspråkets och röstens funktion i 
muntliga framställningar. Språklig anpassning efter syfte och mottaga-
re, till exempel av ordval och disposition.
- Textbehandling på dator, redigering och disposition. Funktioner för 
språkbehandling i digitala medier.
- Uttal, svenska språkets intonation och prosodi, geografi ska varianter 
av talad svenska.
- Språkstruktur. Variation i meningsbyggnaden, hur orsakssamband 
formuleras med olika typer av bisatser. Meningsbyggnad i jämförelse
med andra språk. Stavning, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.



- Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
- Ord och begrepp i skolrelaterade sammanhang. Ords och begrepps 
nyanser och värdeladdning. Ordbildning, till exempel avledningar med 
suffi x och prefi x. Bildspråk, till exempel ”lägga benen på ryggen”.
- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift 
på svenska i skolans olika ämnen, till exempel genom risktaganden 
och omskrivningar eller genom att ställa frågor, använda sitt moders-
mål eller slå i lexikon och digitala medier.
- Skillnader i språkstil och uttryckssätt beroende på var och med vem 
man kommunicerar, till exempel skillnaden mellan ungdomars var-
dagsspråk, språket i digitala medier och offentligt språk.
- Språkbruk i olika sammanhang och medier. Ansvar för och konse-
kvenser av egen språkanvändning. Juridiska och etiska rättigheter och 
skyldigheter vad gäller yttrandefrihet och integritet, till exempel på 
internet. Icke-diskriminerande och icke-trakasserande språkbruk ur 
olika perspektiv: etnicitet, religion, funktionshinder, genus och sexuell 
läggning.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Svenska som andraspråk (104 kB)

Remissversion av ny kursplan i engelska i grundskolan.
Syfte
    Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 
och lära. Att ha kunskaper i främmande språk ger nya perspektiv på 
omvärlden och ökad förståelse för olika sätt att leva. Det ger också 
större möjligheter att medverka i skilda sociala och kulturella samman-
hang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Engelska 
språket omger oss i vardagen och används inom många olika 
samhällsområden och intar därför en särställning bland språken.
    Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar en 
bred språklig repertoar och tillit till sin förmåga att använda språket i 
olika sammanhang och för skilda syften.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig 
kommunikativ förmåga genom att lyssna, läsa, tala, samtala och 
skriva. I den kommunikativa förmågan ingår även att behärska 
språkets form dvs. ord och fraser, uttal prosodi, stavning och gramma-
tik samt förmågan att i tal och skrift bilda språkligt sammanhängande 
helheter. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla 
förmågan attanpassa språkets innehåll och form till situation, syfte, 
mottagare samt att använda
olika strategier när språkkunskaperna inte räcker till.
    Undervisningen i ämnet engelska ska även bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om och förståelse för människors liv i de sociala 
och kulturella sammanhang där engelska används. Undervisningen ska 
stimulera elevernas nyfi kenhet på språk och kulturer och förmedla 
nyttan och glädjen av språkkunskaper. Ämnet ska också bidra till att 
eleverna blir medvetna om hur de kan utveckla sina språkkunskaper 
även utanför undervisningen.
    Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att
- förstå talat språk samt läsa och förstå olika slags texter,

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Svenska_som_andraspr%E5k.pdf
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- kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang,
- bearbeta och utveckla det egna språket mot ökad säkerhet, variation 
och komplexitet,
- välja relevanta strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och 
skrift i varierande sammanhang,
- anpassa språket till olika syften och till skilda mottagare, samt
- refl ektera över sociala och kulturella företeelser i områden där 
språket används och jämföra med egna erfarenheter.

Centralt innehåll
Undervisningen i engelska ska behandla följande centrala
innehåll
I årskurserna 1-3
Produktion och interaktion
- Sånger, ramsor, lekar och dramatiseringar.
- Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
- Ord och uttryck för att beskriva sig själv, sin vardag och närmiljö.
- Korta dialoger om vardagliga ämnen i form av enkla frågor och svar.
Reception
- Korta berättelser från olika medier, till exempel sångtexter, sagor och 
bilderböcker.
- Korta muntliga och skriftliga beskrivningar, instruktioner och 
meddelanden med illustrationer som stöd.
- Ord och fraser i vardagliga texter, till exempel i reklam och på 
skyltar.
- Texter och talat språk om vardag och familjeliv i de sociala och 
kulturella sammanhang där språket används.

I årskurserna 4-6
Produktion och interaktion
- Dialoger, samtal och skriftväxling om bekanta och aktuella ämnen

 inom elevernas egna intresseområden.
- Muntligt och skriftligt beskrivande av och berättande om personer, 
platser ochaktiviteter samt om företeelser i de kulturella och sociala 
sammanhang där språket används.
- Muntliga och skriftliga instruktioner och meddelanden som rör 
konkreta handlingar.
- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, exempelvis 
frågor, kroppsspråk och omformuleringar.
Reception
- Berättelser och dramatiseringar från olika medier om konkreta 
handlingar och vardagssituationer.
- Muntliga och skriftliga instruktioner, beskrivningar och meddelan-
den, till exempel vägbeskrivningar.
- Texter och talat språk om människors levnadsvillkor i de sociala och 
kulturella sammanhang där språket används.
- Språkliga strategier för att med hjälp av sammanhanget dra slutsatser 
om ords och frasers betydelser.

I årskurserna 7-9
Produktion och interaktion
- Diskussioner och argumenterande i tal och skrift om aktuella ämnen, 
personliga erfarenheter, åsikter och känslor.
- Muntligt och skriftligt berättande om händelseförlopp, personliga 
intressen och framtidstankar samt om företeelser i de kulturella och 
sociala sammanhang där språket används.
- Sammanfattningar av texter och talat språk.
- Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel genom frågor, 
ersättningsord och omformuleringar.
- Språklig anpassning efter situation och mottagare.
Reception
- Skönlitteratur, fi lm och dramatik samt andra berättande texter från 



olika medier.
- Muntliga och skriftliga beskrivningar och meddelanden samt 
informerande och argumenterande texter om aktuella ämnen, till 
exempel intervjuer och nyhetsrapportering.
- Talat språk, även med dialektal eller social färgning.
- Texter och talat språk om människors levnadsvillkor, samhällsliv, 
populärkultur, traditioner och historiska skeenden i de sociala och 
kulturella sammanhang där språket används.
- Läs- och lyssnandestrategier för att fi nna specifi k information och 
dra slutsatser om ett innehåll, till exempel att läsa översiktligt och att 
lyssna efter nyckelord.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Engelska (78 kB)

Remissversion av ny kursplan i moderna språk i 
grundskolan.
Syfte
    Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 
och lära. Att ha kunskaper i främmande språk ger nya perspektiv på 
omvärlden och ökad förståelse för olika sätt att leva. Det ger också 
större möjligheter att medverka i skilda sociala och kulturella samman-
hang och delta i internationellt studie- och arbetsliv.
    Undervisningen i moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar 
en bred språklig repertoar och tillit till sin förmåga att använda språket 
i olika sammanhang och för skilda syften.
    I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig 
kommunikativ förmåga genom att lyssna, läsa, tala, samtala och skri-
va. I den kommunikativa förmågan ingår även att behärska språkets 
form dvs. ord och fraser, uttal, prosodi, stavning och grammatik samt 
förmågan att i tal och skrift bilda språkligt sammanhängande helheter. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan 
att anpassa språkets innehåll och form till situation, syfte och mottaga-
re samt att använda olika strategier när språkkunskaperna inte räcker 
till.
    Undervisningen i ämnet moderna språk ska även bidra till att elever-
na utvecklar kunskaper om och förståelse för människors liv i de 
sociala och kulturella sammanhang där språket används. Undervis-
ningen ska stimulera elevernas nyfi kenhet på språk och kulturer. Den 
ska också förmedla både nyttan och glädjen av språkkunskaper. Ämnet 
ska också bidra till att eleverna blir medvetna om hur de kan utveckla 
sina språkkunskaper även utanför undervisningen.
    Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att
- förstå talat språk samt läsa och förstå olika slags texter,

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Engelska.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Engelska.pdf


- kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang,
- bearbeta och utveckla det egna språket mot ökad säkerhet, variation 
och komplexitet,
- välja relevanta strategier för att förstå och göra sig förstådda i tal och 
skrift i varierande sammanhang,
- anpassa språket till olika syften och skilda mottagare, samt
- refl ektera över sociala och kulturella företeelser i områden där 
språket används och jämföra med egna erfarenheter.

Centralt innehåll
Undervisningen i moderna språk ska behandla följande
centrala innehåll
I årskurserna 7–9 inom ramen för språkval
Produktion och interaktion
- Dialoger och samtal om vardagssituationer, personliga förhållanden 
samt bekanta och aktuella ämnen inom elevernas egna intresseom-
råden.
- Muntligt och skriftligt berättande om personer, platser, levnadsför-
hållanden och aktiviteter samt om företeelser i sociala och kulturella 
sammanhang där språket används.
- Muntliga och skriftliga instruktioner och meddelanden som rör 
konkreta handlingar.
- Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna språket inte 
räcker till, till exempel frågor, kroppsspråk och omformuleringar.
Reception
- Berättelser och dramatiseringar från olika medier om konkreta 
handlingar och vardagssituationer.
- Muntliga och skriftliga instruktioner, beskrivningar och meddelan-
den, till exempel vägbeskrivningar.
- Texter och talat språk om familjeliv, vardag och människors livsvill-
kor i sociala och kulturella sammanhang där språket används.

- Språkliga strategier för att med hjälp av sammanhanget dra slutsatser 
om ords och frasers betydelser.

Undervisningen i moderna språk ska behandla följande centrala
innehåll
I årskurserna 7–9 inom ramen för elevens val
Produktion och interaktion
- Dialoger och samtal i vardagssituationer om personliga förhållanden 
och ämnen av intresse för eleven.
- Muntligt och skriftligt berättande om personer, platser och aktiviteter.
- Muntliga och skriftliga instruktioner och meddelanden som rör 
konkreta handlingar.
- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i muntlig 
kommunikation, till exempel frågor och kroppsspråk.
Reception
- Berättelser, dialoger och dramatiseringar om konkreta vardagssitua-
tioner med bildstöd från olika medier.
- Muntliga och skriftliga instruktioner, beskrivningar och meddelan-
den.
- Texter och talat språk om familjeliv och vardag i sociala och kultu-
rella sammanhang där språket används.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Moderna språk (76 kB)

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Moderna_spr%E5k.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Moderna_spr%E5k.pdf


Remissversion av ny kursplan i teckenspråk för hörande 
i grundskolan.
Syfte
    Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 
och lära. Att ha kunskaper i språk ger nya perspektiv på tillvaron och 
ökad förståelse för olika sätt att leva. Det ger också större möjligheter 
att ingå i sociala och kulturella sammanhang och är en tillgång i 
arbetslivet.
    Undervisningen i svenskt teckenspråk ska syfta till att eleverna 
utvecklar en bred språklig repertoar och tillit till sin förmåga att 
använda språket i olika sammanhang och för skilda syften.
    Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur man formulerar sig och samtalar på teckenspråk. De 
ska också få möta teckenspråkiga texter. På så sätt ska undervisningen 
stärka elevernas nyfi kenhet på, intresse för och lust till att kommuni-
cera på teckenspråket. Undervisningen syftar vidare till att eleverna 
utvecklar förmågan att anpassa språket efter situation och mottagare. 
Eleverna ska också ges förutsättningar att kunna använda olika 
strategier för att göra sig förstådda.
    Undervisningen i teckenspråk ska bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper om de sociala och kulturella sammanhang där teckenspråket 
används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfi kenhet på språk 
och teckenspråkiga kulturer och förmedla nyttan och glädjen av språk-
kunskaper. Ämnet ska också bidra till att eleverna blir medvetna om 
hur de kan vidareutveckla sina språkkunskaper även utanför under-
visningen.
    Genom undervisningen i ämnet teckenspråk ska eleverna ges förut-
sättningar att utveckla förmåga att
- avläsa och förstå svenskt teckenspråk,
- utrycka tankar, känslor och åsikter på svenskt teckenspråk,

- bearbeta och utveckla det egna språket mot ökad säkerhet, variation, 
språkriktighet och komplexitet,
- använda strategier för att förstå och göra sig förstådd i varierande 
sammanhang, samt
- anpassa språket efter olika syften och till olika mottagare.

Centralt innehåll
Undervisningen i teckenspråk ska behandla följande centrala
innehåll
I årskurserna 7-9
Inom ramen för språkval
Produktion och interaktion
- Dialoger och samtal om vardagssituationer, personliga förhållanden, 
bekanta och aktuella ämnen inom elevernas egna intresseområden.
- Berättande om personer, platser, levnadsförhållanden och aktiviteter 
samt om företeelser i sociala och kulturella sammanhang där språket 
används.
- Instruktioner och meddelanden som rör konkreta handlingar.
- Strategier för att förstå och göra sig förstådd i kommunikation på 
teckenspråk, till exempel frågor och kroppsspråk.
- Grundläggande principer om teckenspråkets gestuella-visuella 
struktur.
- Språkets manuella aspekter, morfologi och icke manuella signaler.
- Bokstaveringens principer, samt bokstaverade ord kopplade till 
välbekanta ämnen.
Reception
- Berättelser och dramatiseringar med bildstöd samt via tecken-
språkstexter om konkreta handlingar och vardagssituationer.
- Instruktioner, beskrivningar och meddelanden, till exempel väg-
beskrivningar och nyhetssändningar.



- Texter och information om dövkultur och teckenspråkets situation i 
Sverige.
- Strategier för att i språkliga sammanhang dra slutsatser om teckens 
och frasers betydelser.
Inom ramen för elevens val
Produktion och interaktion
- Dialoger och samtal i vardagssituationer om personliga förhållanden 
och ämnen av intresse för eleven.
- Berättande om personer, platser och aktiviteter.
- Instruktioner och meddelanden som rör konkreta handlingar.
- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i kommu-
nikation på teckenspråk, till exempel frågor och kroppsspråk.
- Grundläggande principer om teckenspråkets gestuella-visuella 
struktur.
- Bokstaveringens principer, samt korta bokstaverade ord.
Reception
- Berättelser, dialoger och dramatiseringar om konkreta vardagssitua-
tioner med bildstöd och genom teckenspråkstexter.
- Instruktioner, beskrivningar och meddelanden.
- Texter och information om dövkultur och teckenspråkets situation i 
Sverige.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Teckenspråk för hörande (98 kB)

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Teckenspr%E5k_f%F6r_h%F6rande.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Teckenspr%E5k_f%F6r_h%F6rande.pdf


81 Litteraturvetenskap - historia. 
812-819 motsvarar 82-89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk

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 .

                                                                                                                                                               
I grundskolan behandlas frågor om skönlitteratur o d i språkämnena i 
område 80.

020206: 
En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. 
(wimnell.com/omr82-89b.pdf)

http://wimnell.com/omr81.html
http://wimnell.com/omr81.html
http://wimnell.com/omr82-89.html
http://wimnell.com/omr82-89.html
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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://wimnell.com/omr82-89b.pdf
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http://wimnell.com/omr82-89b.pdf
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9 Saklitterärt. Allmän geografi, 
allmän historia. Biografi.

Innehåll och länkar till hemsidan:

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.

http://wimnell.com/omr9.html
http://wimnell.com/omr9.html
http://wimnell.com/omr90.html
http://wimnell.com/omr90.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr92.html
http://wimnell.com/omr92.html
http://wimnell.com/omr93-99.html
http://wimnell.com/omr93-99.html
http://wimnell.com/omr93.html
http://wimnell.com/omr93.html
http://wimnell.com/omr94.html
http://wimnell.com/omr94.html
http://wimnell.com/omr95.html
http://wimnell.com/omr95.html
http://wimnell.com/omr96.html
http://wimnell.com/omr96.html
http://wimnell.com/omr97.html
http://wimnell.com/omr97.html
http://wimnell.com/omr98.html
http://wimnell.com/omr98.html
http://wimnell.com/omr99.html
http://wimnell.com/omr99.html


90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 
Blandade ämnen.

Libris/SAB:
B   Allmänt och blandat (94142) (Del. Delar även på  
 103,109,70,73,7951,7959)
Bb  Allmänna samlingsverk (10 927)
Bd  Allmänna tidskrifter och allmänna serier (8 815)
Br  Kommunikation, cybernetik, informationsteori (5 474)
Bra  Kommunikation (2 501)
Brb  Cybernetik och informationsteori (2 342)
Bs  Masskommunikation: allmänt (10 656)
Bs-  Särskilda länder och områden (3 175)
Bsi  Indoktrinering och propaganda (370)
Bt  Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia) (10 895)
Ä    Tidningar (7950)
Äc  Sverige (5 037)
Äd Övriga Norden (332)
Äe  Brittiska öarna (Storbritannien) (178)
Äf  Mellaneuropa (803)
Äg  Nederländerna, Belgien och Luxemburg (123)
Äh Schweiz (77)
Äi  Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) (41)
Äj  Frankrike och Monaco (254)
Äk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) (36)
Äl  Portugal (4)                
Äm  Östeuropa (218)
Än  Balkanländerna (33)   
Äo   Asien (67)

Äp  Afrika (4)                   
Äq   Amerika (136)
Är  Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
 Mikronesien) (4)
(DK (05), 07, 08, (04) ) 



DN 23 februari 2010:

”Viktigast är att utveckla journalistiken.”
    “Journalistförbundets ordförande: Mer läsargenerat material 
är ingen lösning för tidningsbranschen.”

    “Jag har med stort intresse och viss förvåning läst Tomas Brune-
gårds artikel på DN Debatt den 13 februari. Tomas Brunegård, kon-
cernchef i Stampen och ordförande i Tidningsutgivarna, efterlyser ett 
samarbetsavtal mellan Medieföretagen och Journalistförbundet.

Den 16 december 2009 överlämnade Journalistförbundet sina 
krav i årets kollektivavtalsförhandlingar till Medieföretagen. De 
innehåller ett förslag till  just ett sådant samarbetsavtal som Tomas 
Brunegård efterlyser. Hittills har Medieföretagen varit ointresse-
rade av det förslaget.
    Tomas Brunegård efterlyser också förenklade anställningsregler. 
Även där har Journalistförbundet i de pågående förhandlingarna lagt 
ett förslag om förenklade regler och en anställningsform som vi kallar 
”visstidsanställning för särskilda behov”.
    Ännu tydligare upphovsrätt vill Tomas Brunegård ha. Medieföre-
tagen har i bakgrundspapperet till sina krav uttryckt att de är väldigt 
nöjda med nuvarande reglering av upphovsrätten. Journalistförbundet 
har heller inga krav när det gäller upphovsrätten, mer än att parterna 
ska göra sig av med den överrock i avtalet som innebär att frånsäga sig 
ansvaret till utomstående vid oenighet. Noteras kan att ingen sådan 
oenighet uppstått på tre år.

Utvecklingen och framtiden har vi ständigt att ta ställning till, och 
det har vi gjort i decennier. Planerad kompetensutveckling är en av 
nyckelåtgärderna, något som trist nog inte är branschens bästa gren. I 

pågående förhandlingar har Journalistförbundet lagt ett genomarbetat 
förslag på den punkten, ett förslag som skulle ge de lokala redaktioner-
na ett utmärkt verktyg för att möte framtiden och ta kontroll över 
utvecklingen.

Det vi bör diskutera i dag är hur vi  ska utveckla journalistiken och 
hur vi ska ta betalt för den. Lösningen kan knappast vara ”mer 
läsargenererat material”.
    Eftersom de flesta mediehus i dag sysslar med många olika former 
av journalistik på olika plattformar har vi också föreslagit ett gemen-
samt avtal för alla dem som sysslar med journalistik. Detta var ett 
önskemål från dem som stod bakom uppdelningen av tidigare TU i en 
arbetsgivardel, Medieföretagen, och en branschdel, Tidningsutgivarna.

Den stora framtidsfrågan är att slå vakt om och utveckla, betala för och 
ta betalt för den journalistik som ingen demokrati överlever utan.
Detta är det absolut viktigast för branschen att diskutera.
Det är därför vi föreslagit ett samarbetsavtal.
Det är därför vi föreslagit ett kollektivavtal.

I avvaktan på dessa ställer vi mer än gärna upp och diskuterar de 
frågor Tomas Brunegård tar upp även i  andra former än vid för-
handlingsbordet

Agneta Lindblom Hulthén,
ordförande i Journalistförbundet “

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: 
Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

http://wimnell.com/omr907a.pdf
http://wimnell.com/omr907a.pdf
http://wimnell.com/omr907a.pdf
http://wimnell.com/omr907a.pdf


91 Allm. geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.

Remissversion av ny kursplan i geografi i grundskolan.
Syfte
    Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och 
sårbara. Det är därför vårt gemensamma ansvar att förvalta jorden så 
att hållbar utveckling blir möjlig. Samspel mellan människan och hen-
nes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi 
ger oss kunskap om dessa miljöer och bidrar till vår förståelse för 
människans levnadsvillkor.
    Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar 
en geografisk referensram och därmed ett rumsligt medvetande genom 
att studera och jämföra olika platser, regioner och levnadsvillkor. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunska-
per om de processer som påverkar jordytans former och mönster. 
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna får erfarenheter av att 
tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det 
geografi ska rummet.
    Genom undervisningen i geografi ska eleverna ges förutsättningar 
att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografi ska kun-
skaper är viktiga och användbara. Undervisningen ska också bidra till 
att eleverna kan utforska olika samspel mellan människa, samhälle och 
natur. På så sätt ska eleven få möjlighet att se världen ur ett helhets-
perspektiv. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskaper i att göra analyser av omvärlden samt i att 
presentera resultaten.
    Undervisningen ska, genom att växla mellan olika rums- och tids-
perspektiv, bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur resurser, 

människor och miljö samverkar, och vilka konsekvenser det får för 
naturen och för människors levnadsvillkor.
    Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla en 
förståelse för skillnader och likheter mellan platser och regioner. 
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att 
utveckla kunskaper om varför intressekonfl ikter uppstår
och hur de kan lösas. Därigenom ska undervisningen medverka till att 
eleverna utvecklar kunskaper som kan bidra till global rättvisa och en 
acceptabel levnadsmiljö för alla.
   Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla förmågan att
- analysera hur naturgivna processer och människors verksamheter 
formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
- undersöka samspel mellan människa, samhälle och natur, lokalt och 
globalt,
- analysera omvärlden ur ett geografi skt perspektiv och värdera resul-
taten med hjälp av geografi ska källor, teorier, metoder och tekniker, 
samt
- värdera lösningar i olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etiska 
överväganden och för hållbar utveckling.

Centralt innehåll
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska
behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 1–3
Att leva tillsammans
- Skildringar av livet förr och nu, till exempel av familj och skola, i 
barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen och berättelser berättade av 
människor som lever nu.
- Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för 
orsaker och få för konsekvenser.



- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt 
och orätt, kamratskap, kön och relationer.
- Normer och regler, till exempel i skola, sport och trafik.
Att leva i närområdet
- Närområdets naturgivna förutsättningar, till exempel mark, vatten 
och klimat. Hur dessa påverkar befolkningen och bebyggelsen.
- Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardag-
liga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor 
under olika perioder i jämförelse med i dag.
- Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
- Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, polis och skola.
- Yrken och verksamheter i närområdet.
- Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer 
och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Att leva i världen
- Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. 
Namn och lägen på världsdelarna, samt länder och platser som är 
betydelsefulla för eleven.
- Högtider, symboler och berättelser inom några världsreligioner, till 
exempel från kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
- Miljöfrågor utifrån elevens vardag., till exempel frågor om trafik, 
energi och matvaror.
- Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. Alla männi-
skors lika värde. Demokratiska arbetssätt i skolan.
- Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka, värdera och bearbeta olika källor: intervjuer, 
observationer och mätningar.
- Kartor och mentala kartor. Storleksrelationer och väderstreck samt 
rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
- Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 4–6
Livsmiljöer
- Jordytan. På vilka sätt jordytan formas och förändras av naturgivna 
processer, till exempel plattektonik, erosion och människans mark-
utnyttjande. Konsekvenser för människor och natur.
- Jordens naturresurser, till exempel naturgas och odlingsmark. Före-
komst och användning.
- Jordens klimat- och vegetationszoner. På vilka sätt klimatet påverkar 
villkoren för till exempel matproduktion, energianvändning och 
turism.
- Jordens vatten och dess kretslopp. Förekomst och användningsom-
råden.
- Jordens befolkning. Fördelning över jordklotet samt orsaker till och 
konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.
Geografi ska metoder och verktyg
- Geografi ska begrepp, till exempel plattektonik, naturresurs och 
klimatzon.
- Namn på länder, städer, regioner, bergskedjor, hav, öknar, fl oder och 
sjöar.
- Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och ska-
la. Topografi ska och tematiska kartor.
- Geografi ska data i närområdet. Statistik, mätningar och insamlingar 
av till exempel åldersfördelning, trafi kfl öden och vattenförbrukning.
- Fältstudie som metod för att undersöka naturlandskap och markan-
vändning i närmiljön.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
- Miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Individers och gruppers 
val och hur dessa kan påverka miljön och bidra till hållbar utveckling.
- Ojämlika levnadsvillkor i världen och dess orsaker, till exempel ut-
bildning, hälsovård och tillgång till naturresurser. Organisationers och 



enskilda människors olika sätt att arbeta för att förbättra människors 
levnadsvillkor.

I årskurserna 7–9
Livsmiljöer
- Klimatförändringar. Olika förklaringar till förändringarna samt vilka 
konsekvenser förändringarna kan medföra för människa, samhälle och 
miljö i olika delar av världen.
- Befolkningsförändringar. Migration och urbanisering. Orsaker till att 
människor väljer eller tvingas att flytta. Konsekvenser av att männi-
skor i stor utsträckning fl yttar till städer.
- Människans försörjning och handel över tid. Var olika varor och 
tjänster produceras, konsumeras och transporteras.
Geografi ska metoder och verktyg
- Geografiska begrepp, till exempel urbanisering, sårbar plats och 
klimatförändring.
- Namn på länder, städer, regioner, berg, hav, öknar, floder och sjöar.
- Geografi ska data om till exempel klimat, hälsa och handel. På vilka 
olika sätt data samlas in, bearbetas, värderas och presenteras, till ex-
empel med hjälp av kartor och geografi ska informationssystem (GIS).
- Fältstudier om hur samhället är planerat och hur risker hanteras, till 
exempel genom skydd av vattentäkter.
- Geografi ska verktyg som är tillgängliga via Internet, till exempel 
satellitbilder.
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
- Sårbara platser. Naturgivna risker och hot, till exempel översväm-
ningar, torka och jordbävningar. På vilka sätt sårbarheten kan identifi 
eras och hur samhällen, grupper och individer kan förebygga  risker.
- Intressekonfl ikter kring resurser, till exempel vatten samt mark för 
livsmedels- och energiproduktion. Sambandet mellan intressekon-
flikter och miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

- Förnybara energitillgångar och ny teknik, till exempel sol- och 
vindenergi samt alternativa drivmedel. Hur förnybar energi och teknik 
kan leda till utveckling i olika delar av världen.
- Fattigdom och ohälsa i olika delar av världen och hur detta kan 
bekämpas.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Geografi (107 kB)

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Geografi.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Geografi.pdf


Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:

Internationella översikter     

Sida Tabell nr/område  i årsboken
617  630 Världens befolkningstillväxt

619  631 Befolkningsförändringar – tillbakablick och prognos

620  632 Folkmängd, folktäthet, areal m.m. i världsdelar och 
 områden

621  633 Världens största städer

621  634 Beräknad folkmängd i världsdelar och områden 
 1950– 2050

622  635 Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder

627  636 Folkmängden i de största städerna

634  637 Befolkningen efter kön och ålder

635  638 Levande födda barn efter moderns ålder samt 
 fruktsamhetstal

636  639 Återstående medellivslängd vidfödelsen år 2009

637  640 Landareal och odlad areal 2007

639  641 Åkerjordens användning 2007

642  642 Skörd 2007, 1 000 ton

645  643 Husdjur 2007, 1 000-tal

649  644 Vissa viktiga varor efter de 10 största producentländerna

653  645 Industriproduktion, indextal(2005 = 100)

654  646 Produktion av elektrisk energi,GWh, 2005

655  647 Förbrukning av elektrisk energi,kWh per invånare

656  648 Kärnkraft i världen den 31 december2008

657  649 Olika länders betalningsbalans med utlandet 2007, milj. 
 USA-dollar

658  650 Import och export av vissa varor,1 000 ton

661  651 De 35 största handelsflottorna den 1 januari 2008

662  652 Arbetslösa 1 000-tal

663  653 Konsumentprisindex (2000 = 100)

664  654 BNP i löpande priser, miljoner EURO

665 655 BNP per invånare i löpande priser, EURO

666  656 BNP-utveckling i fasta priser, procent från föregående år

667  657Militärutgifter

668  658 Valutakurser, värdet av en USD uttryckt i resp. lands 
 valutaenhet

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/
omr91b.html 001228

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://wimnell.com/omr91b.html
http://wimnell.com/omr91b.html
http://wimnell.com/omr91b.html
http://wimnell.com/omr91b.html


92 Biografiska verksamheter, släkthistoria od
93/99 Historieskrivande verksamheter, 
allmän historia.

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.

Remissversion av ny kursplan i historia i grundskolan.
Syfte
    Det förfl utna påverkar våra liv i dag och våra val inför framtiden. 
Vår förståelse av det förflutna är infl ätad i våra föreställningar om 
samtiden och våra perspektiv på framtiden. Människor har därför i alla 
tider skapat historiska berättelser för att tolka sin verklighet och på-
verka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger människor redskap 
att förstå och förändra sin egen tid.
    Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar 
sitt historiemedvetande. Genom undervisningen ska eleverna få per-
spektiv på det förfl utna, kunskaper om historiska begrepp och metoder 
samt kunskaper om hur historiska berättelser kan användas för olika 
syften. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, utifrån 
historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnads-
villkor och värderingar, får en grund för en interkulturell förståelse.
    Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en 
historisk referensram och en utvecklad nutidsförståelse. Genom under-
visningen ska eleverna få möjlighet att utveckla en kronologisk 
överblick över hur människor har skapat och förändrat samhällen och 
kulturer.
    Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar en 
förståelse för hur vi kan veta något om det förfl utna, samt förmåga att 
ställa frågor och värdera källor till historisk kunskap. Undervisningen 
ska också bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för att varje tids 
människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. 
Undervisningen ska ge eleverna olika perspektiv på hur historisk 
kunskap skapas genom studier av historiska texter och övrigt käll-
material, men också genom möten med platser och levande männi-
skors berättelser.
    Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för 
hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. 

http://wimnell.com/omr92.html
http://wimnell.com/omr92.html
http://wimnell.com/omr93-99.html
http://wimnell.com/omr93-99.html
http://wimnell.com/omr93.html
http://wimnell.com/omr93.html
http://wimnell.com/omr94.html
http://wimnell.com/omr94.html
http://wimnell.com/omr95.html
http://wimnell.com/omr95.html
http://wimnell.com/omr96.html
http://wimnell.com/omr96.html
http://wimnell.com/omr97.html
http://wimnell.com/omr97.html
http://wimnell.com/omr98.html
http://wimnell.com/omr98.html
http://wimnell.com/omr99.html
http://wimnell.com/omr99.html


Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras 
identiteter, värderingar och föreställningar.
    Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsätt-
ningar att utveckla förmågan att
- använda en historisk referensram med olika tolkningar av tids-
perioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer,
- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa 
historisk kunskap,
- reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika 
sammanhang och utifrån olika perspektiv, samt
- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap 
ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska
behandla följande centrala innehåll
I årskurserna 1–3
Att leva tillsammans
- Skildringar av livet förr och nu, till exempel av familj och skola, i 
barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen och berättelser berättade av 
människor som lever nu.
- Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsa-
ker och få för konsekvenser.
- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt 
och orätt, kamratskap, kön och relationer.
- Normer och regler, till exempel i skola, sport och trafik.
Att leva i närområdet
- Närområdets naturgivna förutsättningar, till exempel mark, vatten 
och klimat. Hur dessa påverkar befolkningen och bebyggelsen.

- Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardag-
liga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor 
under olika perioder i jämförelse med i dag.
- Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
- Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, polis och skola.
- Yrken och verksamheter i närområdet.
- Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer 
och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Att leva i världen
- Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. 
Namn och lägen på världsdelarna, samt länder och platser som är 
betydelsefulla för eleven.
- Högtider, symboler och berättelser inom några världsreligioner, till 
exempel från kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
- Miljöfrågor utifrån elevens vardag., till exempel frågor om trafi k, 
energi och matvaror.
- Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. Alla männi-
skors lika värde. Demokratiska arbetssätt i skolan.
- Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka, värdera och bearbeta olika källor: intervjuer, 
observationer och mätningar.
- Kartor och mentala kartor. Storleksrelationer och väderstreck samt 
rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
- Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala
innehåll
I årskurserna 4-6
Kulturmöten i Norden



- Nordens deltagande i ett utbyte med övriga Europa och andra 
områden under perioden cirka 800–1500. Kulturmöten och handel. 
Religionens betydelse för kultur och stater i de nordiska länderna. 
Konsekvenserna av detta för olika människor och grupper.
- Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål 
från andra kulturer, kan berätta om olika levnadsvillkor för barn, 
kvinnor och män samt om kulturmöten.
- Användning av historia i vardagslivet, till exempel i människors 
personliga minnen, i minnesmärken och i medier.
- Begreppen förändring, likhet och skillnad. Hur de används och vad 
de betyder i historiska sammanhang.
Världen vidgas
- Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte under 
perioden cirka 1500–1700. Kulturmöten, migration och utnyttjande av 
naturresurser. Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst 
och konsekvenserna för olika människor och grupper runt Östersjön.
- Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan 
berätta om olika levnadsvillkor för barn, kvinnor och män i jämfört 
med i dag.
- Hur historiska aktörer, till exempel drottning Kristina och Karl XII, 
har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under olika 
tider.
- Begreppen orsak och konsekvens, källa, aktör och tolkning. Hur de 
används och vad de betyder i historiska sammanhang.
Människorna blir fler
- Sveriges och Nordens deltagande i ett globalt utbyte under perioden 
cirka 1700–1850. Kulturmöten, migration och jordbrukets omvand-
ling. Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för 
olika människor och grupper, i jämförelse med andra områden i 
världen i dag.

- Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, 
utifrån olika tolkningar kan berätta om den egna hemortens historia 
och om olika levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
- Användningen av berättelser och föremål från det förfl utna i vår 
vardag och i hemorten, till exempel i turistbroschyrer, reklam och 
minnesmärken.
- Begreppen kronologi och berättande källor. Hur de används och vad 
de betyder i historiska sammanhang.

I årskurserna 7–9
Industrialisering och samhällsomvandling
- Industrialiseringen i Europa och Sverige under perioden cirka 1700–
1900. Olika historiska förklaringar till den.
- Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika. 
Nya idéer, teknologier och energislag. Industrialiseringens konsekven-
ser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i några 
olika delar av världen. Revolutioner, klasser, ideologier samt migration 
inom och mellan länder.
- Historiska källors berättelser om människors och gruppers strävan att 
påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel 
genom uppfinningar, kampen mot slaveri eller bildandet av fack-
föreningar. Vad historiska källor kan berätta om hur varje tids männi-
skor kan förstås utifrån sin samtids villkor och värderingar.
- Användningen av historia för att skapa eller upprätthålla olika sociala 
gemenskaper, till exempel familjen, idrottsrörelsen och olika grupper 
inom ungdomskulturen.
- Begreppet förklaring. Hur det används och vad det betyder i histo-
riska sammanhang.
Makten i världen förändras
- Den europeiska dominansen och kolonialismen under perioden cirka 
1800–1950. Olika historiska förklaringar.



- Moderna samhällen, nationalism och olika former av demokrati och 
diktatur. Förtryck och folkfördrivningar samt Förintelsen och andra 
folkmord. De båda världskrigen, deras direkta följder och påbörjandet 
av koloniernas frigörelse.
- Historiska berättelser från olika grupper i skilda delar av världen med 
skildringar av människors upplevelser av förtryck och motstånd mot 
detta, ifråga om till exempel kolonialism, rasism eller Gulag. Vad 
ögonvittnesskildringar kan berätta och hur dessa skildringar kan 
förstås utifrån sin samtids villkor och värderingar.
- Användning av historia för att skapa olika politiska och nationella 
identiteter. Hur människors tolkningar av det förflutna har påverkats av 
till exempel skolans historieundervisning under 1900-talets början 
samt olika historiska jubileer, monument och minnesmärken.
- Begreppen kontinuitet och förändring samt identitet. Hur de används 
och vad de betyder i historiska sammanhang.
En gemensam värld
- Efterkrigstiden. Kalla krigets konfl ikter, Sovjetunionens sönderfall 
och en ny världsordning. Internationellt samarbete för en hållbar sam-
hällsutveckling. Historiska perspektiv på aktuella konflikter och 
resursfördelning.
- Demokratisering i Sverige under 1900-talet. Bildandet av politiska 
partier och införandet av allmän rösträtt. De nationella minoriteterna, 
migration samt miljö- och naturresursfrågor. Förändringar i synen på 
könsmönster och sexualitet.
- Berättelser och historiska kvarlevor av en familjs eller släkts historia 
som speglar de stora förändringarna i människors levnadsvillkor under 
senare delen av 1900-talet.
- Användning av historia för att säga något om våra möjligheter att 
välja olika alternativ för framtiden, till exempel historiska prognoser 
om framtiden eller i nutida framtidsscenarier.

- Begreppen källkritik och kvarlevor. Hur de används och vad de 
betyder i historiska sammanhang.

Kunskapskrav.
Se Skolverkets sidor. Historia (102 kB)

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)

Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf) 040113

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

Delar från Svenska FN-förbundets hemsida: Se särskild sida som nås 
med följande länk: FNs HISTORIA OCH VERKSAMHETER
(http://wimnell.com/omr93b.html)

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Historia.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Historia.pdf
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Sven Wimnell 30 januari 2010:
Planering, klimat och välfärdsfördelning.
http://wimnell.com/omr36-39za.pdf

Innehåll

  7      En inledning om planering.

  9 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
 förbättra världen?
 Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid.
 För framtidsplaneringen har arbetats fram en planeringsfilosofi 
 och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som 
 ska ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och 
 deras samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 
 gemensam värld. 
 (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

 10 Systemets avdelningar på högsta nivån. 
 10 Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer. 
 10 Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
 avseendena igång av människornas verksamheter.
 10 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 
 10 Individer och samhällen planerar framtiden.

 16 Klassifikationssystem för verksamheter.
 18 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.

 19 Bilder med samband mellan områdena 1-9 mm och något om 
 informationsflöden.
 20 De stora huvudområdena och deras samband. 
 Den fundamentala påverkanskedjan.
 21 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
 22 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
 23 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
 24 Ett schema med alla verksamheterna 10-99.
 25 Schema  om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
 26 Hjärnan. Funktioner.
 27 Hjärnan. De inre delarna.
 28 Om den fundamentala påverkanskedjan.
 29 System för att skaffa och sprida kunskaper och värderingar.
 30 De olika mediernas andel av befolkningens mediekonsumtion.      
 31 Informations- och kunskapsflöden. 

 32     Miljö och energi, mänskliga rättigheter, i-länder och 
          u-länder, krig och fred. 
 32 Kunskapskanalen på TV: Storforum: Efter Kyoto.
 33 Därför är det klimatmöte i Köpenhamn.
 34 De avgörande stridsfrågorna på klimatmötet i Köpehamn.
 35 FN:s framtidsscenarier för klimatet är rena fantasier.

 37 Tällberg Foundation Papers. Vi kan inte förhandla med Naturen.
 40       Köpenhamn – station på vägen.
 41       Ge klimatarbetet en nystart. 
 43       Politiken rår inte på naturlagarna.
 44       Klimatförhandlingarna. 
 49       Riskerna mörkas Falsk trygghet.
 50       Ompröva 2- gradersmålet. Farlig klimatpåverkan  redan här.
 55       Globalt kontrakt för miljö och utveckling.
 57       Slutord. Referenser.
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 59   Temperaturen höjs
 60       Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.
 66 EU skärper tonen mot Israel.
 67 Sören Wibeck: ”Ett land, två folk - 
 Israel-Palestina-konfliktens historia.
 69 Gud och kunskapens äpple.
 72    Fredspristagaren försvarade sina krig.
 73 Overrekkelsestalen.
 78 Inget nytt nedrustningsavtal.

 79   Klimatmöte och välfärdsfördelning.
 79 Nu måste världens ledare leva upp till klimatlöftena.
 81 Försurningen gick att hejda
 84   Obama måste göra nytt utspel. 
 85   Obama satsar på småföretagen.
 86       Al Gore: USA borde minska utsläpp ännu mer.
 87 56 tidningar publicerar gemensam ledare för klimatet.
 89 Svenskar tycker avtal är viktigt. 

 91 Varning för splittring.
 92   Ökad spekulation i utsläppsrätter.
 93 U-länder splittras på klimatmötet.
 94 Den ojämna byteshandeln. 
 97    Global skatt på koldioxid det mest effektiva för miljön.
 98 EU föreslår Tobin-skatt.
100 Allt att vinna på miljöarbete.
102 Största miljöbovarna.

102 Första utkastet till långsiktigt klimatavtal.
103 EU enigt om klimatmiljarder.
104 Klimatmötet splittrat om vilket avtal förhandlingarna gäller.

105  Ny klimatoenighet i EU.
106 Klimatet: i omvänd ordning.
107 Kina kan bli grönt snabbare än väntat.
108 Kina ställer ökade krav på USA.
109 Afrikanska länder kräver nyordning i  Köpenhamn.
109 Obama läxade upp bankchefer.
110 Jordens smältande isar måste räddas redan nu.
112 COP15 kan bli världens största  toppmöte.
112 Böckerna som ger svar på klimatfrågorna.

114     Trycket ökar när toppolitikerna kommer.
114    Det går alldeles för långsamt framåt.
115 USA har nyckeln till framgång.
115 Kärngrupp av ledare ska hjälpa Rasmussen till succé.
116 FN: Avtal möjligt utan åtaganden om bistånd.
117 Brown varnar för klimatmisslyckande.
117 Reinfeldt försöker pressa USA.
118 Reinfeldt talar om ‘positiv energi’ i Köpenhamn.
118 Nattmangling att vänta om slutdokument.
120 Så långt ifrån varandra är länderna.

123    Klimatfrågan kan inte lösas.
124    Vårt land kommer att drabbas hårt.
125    Två grader höjer havet sju meter.
126    Varmt vatten tar större plats än kallt.
126     Kyligt i Köpenhamn.
128  Rika länder öppnar plånboken.
129  Reinfeldt kallar till ‘räddningsmöte’.
130  Klimatmötet lever farligt.
131  Temperaturen höjs med 3 grader.
131     De värsta stötestenarna.



132    Dödläget bröts några minuter i tolv.
133    USA lovar pengar till omställning i  u-länderna.
134    Livsstilen viktigare än klimatet i  Obamas USA.
136    Uppskjuten budgetsanering grund  för nästa kris.

137 Nytt bud om överenskommelse – följt av ett nej.
139 Fiasko i Köpenhamn.
141 Köpenhamnsöverenskommelsen.
141 Ingenting har hänt.
143 Miljörörelsen: Ett misslyckande.
144 Klimatmötet i Köpenhamn ett monumentalt nederlag.
147 Här är plan B – mixtra med hela klotet.
148 Världens medier om klimatmötet.
149 Klimatmötet en milstolpe.
151 Fiasko för FN.
152 Det finns i alla fall en vinnare.
153 Förändrat klimat tvingar djur och växter att flytta.
154 Klimatmötet: Resultat och misslyckanden punkt för punkt.
156 FN kan fatta beslut om klimatet utan enhällighet.
158 Europa på väg få ny roll i världen.
159 Snabbguide: Så funkar EU.
162 EU bearbetar "katastrof" i Köpenhamn.
163 USA-senaten antog sjukvårdsreform.
164 Kina reviderar upp tillväxt för 2008.
164 Våga kritisera Kina.
166 Så ska vi fortsätta arbetet med att rädda klimatet.

168 En sammanhållen klimat- och energipolitik i Sverige.
 Informationsblad om propositionerna 2008/09:162 och 163.
173 Företagen lovar guld.

174 Världsproblem. Bistånd. Planering.
174 Fördelningsproblem.
176   Läget i världen. Globaliseringen.
178    Människornas verksamheter avgör världens framtid.
179 Planering och styrning. En svensk världsplanering behövs.
179 Om Sven Wimnells hemsida på Internet, lades in våren 1998, 
 har adressen http://wimnell.com
182   Klassifikationssystemet är ett hjälpmedel.

186   Folkhälsomål.
188   Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
190 FN:s Konvention om barnets rättigheter.
192 De mänskliga rättigheterna.
196 Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992.
198 Förenta Nationerna, FN. 
201 Europeiska kommissionen.
203 Nominerade ledamöter av Barrosokommissionen (2009–2014).
210 Otydligt maktskifte.
211 Stockholmsprogrammet (EU)
216 Det departemeten arbetar med. Utdrag från regeringens sidor 
 på Internet.
221 Utrikespolitik och internationellt samarbete i Sverige.
221 Utrikespolitik och internationellt samarbete2009.
222 Utrikespolitik och internationellt samarbete 2008.
225   Folkrätt och mänskliga rättigheter.
227   Internationella domstolar.
228   Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).
230   Global utveckling och bistånd.
232   Det nya utvecklingssamarbetet.
233   Åtta huvuddrag i politiken för global utveckling.
234   Internationellt utvecklingssamarbete.
236   Multilateralt samarbete.
237   Millenniemålen - global agenda för utveckling.
239   Samarbete genom EU.
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243   OECD:s biståndskommitté, DAC.
244   Budget och mål: Internationellt bistånd.
246   Frågor och svar om global utveckling och bistånd.
248 Budgetprop för 2010. 
249 Utgiftsomr 5. Internationell samverkan.
249 Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap.
250 Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd.
251 Utgiftsområde 7. Avsnitt 3.6 Biståndspolitikens inriktning.
279    Sida.

299   Nu ska arterna räddas.
300   Är en ny finansvärld möjlig?
302      00-talet i retur.
303      Obama pekar ut al-Qaida bakom bomb.
304   Inne 2010: elbil, stat och långärmat.

306 Sverige.
306 Skillnaden mellan fattiga och rika ökar dramatiskt.
309 Högerregeringen ödelägger människors liv.
310 Vår violinist tvingas sluta – hon hann inte bli frisk.
311 Jobbskatteavdraget når inte syftet.
312 Vänsterns idétorka. Socialdemokratin borde ha öppet mål.
313 Beslut om försäkringsreglerna.
314 Regeringen har tvingats till pudel efter pudel.
315 SD får över fem procent.
316 Oppositionen nöjda med opinionssiffror.
318 Sifo ger oppositionen egen majoritet.
318 Alliansens underläge oroar Reinfeldt.
320 Moderaterna backar.
321 Starkt MP i valårets början.
322 Först om fem år kan krisen vara över.
323   Valet 2010 avgörande för framtiden i storstäderna.
325 DN:s Johan Schück om 2010 års ekonomi.
326 Ekonomer spår något lägre inflation.
326 1.759 varslade i december.

327 KI: Botten är nådd.
327 Det händer i din plånbok nästa år.
329 Vi inför nya regler som sänker läkemedelspriserna.
331 Dags att sätta punkt för planekonomin i jordbruket.
333 Fet mat orsakar inte övervikt.
335 7 av 10 föräldrar vill att deras barn ska flytta hemifrån.
336    Nio av tio bibliotek drabbas.
337 Vi går mot striktare regler i det finansiella systemet.
339 Det moderata fotfolket lyssnar inte på Reinfeldt.
342 När vi litar på andra mår vi bra.

344 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2009 och 
 bostadskostnader mm.
348  Årskostnader år 2009, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
348   Pensionärers kostnader 2009.
349  Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
       2006 och 2009. Skatter och överskott i hushållsbudgetarna.
350   Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn till levnadskostna- 
       derna. Kommentarer till tabellen för 2006.
351   Inkomstskatterna för förvärvsarbetande icke-pensionär med   
       jobbskatteavdrag inkomståret 2009.
351 Skatteförslag. 
353 Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras.

355 Utredningar av Sven Wimnell.
355 Beskrivningar om svensk politik 050605-081108.

356   Innehåll i Sven Wimnell 090131:  Samhällsplaneringens pro-
            blem.  Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och       
            Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)
363    Innehåll i Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets 
 skatteutredningar och  andra utredningar om levnadskostnader, 
 skatter, bidrag och välfärdsfördelning. 
            http://wimnell.com/omr36-39z.pdf
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365    Sammanfattning och några kommentarer.
366      Sammanfattning av Planering, klimat och välfärdsfördelning.
374    Människornas verksamheter, kort sammanfattning på en sida.
375    Den fundamentala påverkanskedjan
377      Verksamheter i Haiti.
379    Klimatplanering. Världsplanering. Att planera Sverige och    
    världen

380      Komplettteringar 2010
381  Socialdemokraterna - historia och ideologi.
383 Vänsterpartiet - historia och ideologi.
384 Miljöpartiet - historia och ideologi.
386  Moderaterna - historia och ideologi.
388 Folkpartiet - historia och ideologi.
389 Centerpartiet - historia och ideologi.
391 Kristdemokraterna - historia och ideologi.
392 Piratpartiet - historia och ideologi.
393 Småpartier kan avgöra höstens val.
395 Partiledardebatt angav valfrågorna.
396 Världens utmaningar under tiotalet: Maktfördelningen.
397 Världens utmaningar under tiotalet: Fattigdomen.
397 Världens utmaningar under tiotalet: Konflikterna.
398 Världens utmaningar under tiotalet: Klimatet och miljön.
399 Rapport i FN: Färre dör i krig.
399 Fattigdom allvarligaste problemet.
400 Klimat. Dags för världen att gå från kunskap till handling.

404 Pierre Rosanvallon: ”Demokratin som problem.
406 Opinionsbildning: Alla tar hjälp av andra som vet mer.
407 Manuel Castells: Communication Power.
409 Journalisterna som gav oss sanningen åter.
413 Italiens osynliga slavar.
415 Flykting- och asylfrågor, skydd mot terrorism, tull och migra-  
            tion. Malmström utfrågas i EU-parlamentet.

419 Hushållskassornas gyllene år.
420 Nästan bara män har miljoninkomster.
420 Fler svenskar än någonsin.
421 ISF Inspektionen för socialförsäkringen.
422 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
423 Så här vill vi förändra regelverket för A-kassan.
425 Så blir sjukförsäkringen om vi vinner valet i höst.
428 TCO: ”Större hänsyn måste tas till individen
429 Rödgrön plattform för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.
430 Vår politik (s)
430 Våra viktigaste frågor (V)
431 Håll koll på kunskap.
432 Skolinspektionen om skolors arbete med skriftliga omdömen.
434 Bara hälften av skolornas pengar går till undervisning.
436 Borg föreslår ny bankskatt.
437 95 000 i EU dör varje år i yrkesrelaterad cancer.
439 Mer gränshandel lyfter Systembolaget.
440 Fler pappor väljer att ta ledigt.
441 Ljudterror — på jobbet och på krogen.
442 Ambassader läggs ned och nya öppnas.
443 GM överens med Spyker om försäljning.
444 Skalvet i Haiti: Detta har hänt.
447 Ett av världens mest härjade länder.
448 FN lovar mer och snabbare hjälp.
449 FN-chef vill öka fredsbevarande styrka.
450 Haiti kan inte räddas om inte USA tar ledningen.
451 Vi behöver vatten och mat snabbt.
453 Risken för epidemier ökar.
454 Port-au-Prince i kriminellas händer.
455 Hård kamp för Haitis övergivna barn.
456 Efter skalvet — vem styr Haiti?
457 Så kan du hjälpa de nödställda på Haiti.
459 De vill skapa ordning mitt i kaoset.
462 Vanmakten är det värsta. Letandet efter överlevande avslutas.


