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Introduktion. Socialdemokraternas nya politik.
    Det socialdemokratiska partiet gjorde ett dåligt val hösten 2010.
Partiledaren ska avgå våren 2011. Partiet letar nu efter en ny ledare 
och funderar på att ändra politiken så att partiet går framåt. Partiet bör 
ta problemen i rätt ordning och börja med att formulera den nya 
politiken och sedan hitta en ledare som kan omsätta den.
    I valrörelsen talade partierna inte mycket om världsproblemen och 
inte mycket om det svenska samhället. Det gällde mest individpro-
blem. Den borgerliga alliansen sysslar mest med individernas 
självförverkligande och konkurrensen mellan individerna. Överklassen 
vann valet och de borgerliga forsätter att gynna de välbeställda. Social-
demokraterna kunde inte hålla dem stången. 
    Socialdemokratin började som en kamp mot överklassen, men borde 
nu vara inne i en fas där man strävar efter att i Sverige bygga ett bra 
samhälle med jämlikhet och drägliga förhållanden för alla. Steget som 
bör tas nu är att bygga ett bra samhälle för hela världens befolkning. 
Klimatproblemen gör att man är nära nog nödd och tvungen att gå den 
vägen.
    För att klara det måste det vara viktigt för  partiet att utbilda 
svenskarna för uppgiften. Grundskolan och de efterföljande skolorna 
och andra informationssystem måste göras så att  svenskarna blir så 
kunniga och ansvarskännande som behövs. Samhällskunskapsämnet i 
skolan är inte tillräckligt bra.
   Det följande handlar först om Samhällskunskapen. Sedan går det 
över till att handla om framtidsplaneringar och om hur partiet kan hitta 
de problem som bör ingå i dem. Det har tidigare delvis behandlats i 
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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. 

     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+++101230: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Ut-
redningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf) 
     Den kompletteras vartefter, men inte varje gång något nytt kommer 
till. Den innehåller till en del innehållsförteckningar till bilagorna.

Om klassifikationssystem:

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.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. 
Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 
2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.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 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.
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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 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK 
YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

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

Sven Wimnell 080524+100201: 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  20 dec 2010 :
Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring 
av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan.
Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 060224:  Samhällsplaneringens problem. Klassifika-
tionssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
    En längre beskrivning om Klassifikationssystemet och 
forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

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)

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)

   Varken Högskoleverket eller Utbildningsdepartementet har någon 
förteckning 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)
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Politiken är en viktig förutsättning för 
utvecklingen.
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, 
och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller 
politik men också mycket annat:

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)

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)
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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)
    Denna sammanställning innehåller på sidorna 8-53 en litet fylligare 
beskrivning av forskningsprojektet om samhällsplane-ringens problem 
och klassifkationssystemet för verksamheter, med bilder och diagram.

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)
    Innehåller bl a Köpenhamnsmötet om klimat.

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

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets 
förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En 
fortsättning på 36-39za.  (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. 
Grundskolan. Universitet och Högskolor. 
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 24 april 2010 : Hushållsekonomi och skatter 2006, 2009 
och 2010.  (http://wimnell.com/omr36-39ze647.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. 
Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010. 
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. 
Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 :
En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, 
samhällskunskapen,  partierna, skatterna, s-problemen, framtids-
planeringen, hälsa och jämlikhet mm. 
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell  20 dec 2010 :
Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring 
av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan.
Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell  30 dec 2010 :
Samhällskunskap, framtidsplanering och  hjälpmedel för 
socialdemokraterna  när de ska forma sin nya politik. 
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
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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.



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  Övergripande värderingar Allmänna encyklopedier.
104  Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105  Övergripande om forskning 
106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
108  Samhällskunskap. 
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.

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. Klimatplanering
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 





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. Tillkommit 2010: skollink.se
   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. 5 Naturforskning. 
    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. 

Skolans värdegrund och uppdrag 
Från förordning om läroplan för grundskolan, 7 oktober 2010.

Grundläggande värden 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 
(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 
alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 
vår gemensamma miljö. 
    Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indivi-
dens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 
   Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet. 

Förståelse och medmänsklighet 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska 
prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 



funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
    Det svenska samhällets internationalisering och den växande 
rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemen-
samma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 
har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla 
som arbetar där. 

Saklighet och allsidighet 
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställnings-
taganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara 
saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna 
skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt 
påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. 
    Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som 
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det 
som strider mot dem. 

En likvärdig utbildning 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper. 
    Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och 
inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anord-

nas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 
på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 
också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
    Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 
bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 
bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella köns-
mönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveck-
la sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

Rättigheter och skyldigheter 
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen 
har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter 
elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig 
i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 
elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är 
inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. 
    Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedri-
vas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett 
personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den 
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 
aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och 
ta ansvar. 



Skolans uppdrag 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete 
med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 
Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra 
och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – 
från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför 
ske i samarbete med hemmen. 
    Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och 
verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper 
som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. 
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. 
    Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga. 
    Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 
eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 
    En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självfört-

roende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna 
ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 
att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska 
därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap. 
    I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande 
perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 
förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla 
sin förmåga till dynamiskt tänkande. 
    Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för 
den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervis-
ningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
    Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 
solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över 
kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär 
också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 
landet. 
    Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som 
tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge 
grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställnings-
taganden. 
    Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i 
den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kun-
skap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika 
aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en 
sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kom-
mer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 



arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 
    Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 
innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala 
och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsätt-
ningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är 
delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska 
synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas 
utveckling och lärande. 
    Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina 
uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och 
livsstilsfrågor ska uppmärksammas. 
    Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva 
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 
ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande 
hör till det som eleverna ska tillägna sig. 

God miljö för utveckling och lärande 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många 
kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingel-
serna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även 
skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 
känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger
att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

Varje skolas utveckling 
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de 
nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. 
Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professio-
nella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. 
Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 
måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i 
nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. 

   I skolans värdegrund står bl a:
“En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang”. Men förordningen om grundskolan ger inte 
överblick och sammanhang.

   Det står också:
“Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska 
utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.” Det innebär 
att eleverna ska få veta om samhällets uppbyggnad och 
verksamheter.
   Läroplanen för samhällskunskapen innehåller uppgifter om 
ämnets syfte mm, men det är otydligt vad som ska läras ut.

Ett ämne får stor vikt:
-  Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Det ska läras ut i samhällskunskpen, i historieämnet, i 
religionskunskapen och i geografiämnet. 
   Det är väl som vanligt: det som är lätt att beskriva, det 
beskriver man, men inte det som är svårt att beskriva.



Från förordning om läroplan för grundskolan mm den 7 okt 2010:

Samhällskunskap 
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och 
utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför 
både möjligheter och problem kopplade till globalisering, inter-
kulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om 
samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för 
vårt handlande i en komplex värld. 

Syfte 
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varand-
ra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en 
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan hel-
hetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och 
politiska aspekter centrala. 
   Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor 
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina 
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, 
hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur 
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. 
    Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i 
vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar 
information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna 
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt 
granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga be-
grepp och modeller. 

Överblick och sammanhang.
I tidigare sammanställningar har jag påtalat brister i 
grundskolans läroplaner. De nya läroplanerna nu har jag inte 
kommenterat i 36-39zf.pdf . Jag har inte utforskat hur de skiljer 
sig från de gamla. Efter att ha läst igenom de nya tycker jag de är 
tama. De innehåller många värdefulla synpunkter, men det hela 
är jämngrått och det saknas tyngdpunkter, dvs man får inte klart 
för sig vad som är det viktigaste.  
    En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.
Förordningen ger inte lämplig överblick och förklarar inte 
sammanhang. 
    Skolämnena redovisas i bokstavsordning, vilket inte ger bra 
överblick och inget sammanhang.
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3.1 Bild. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära 
och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder 
som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss 
estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och 
bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna 
åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika 
typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bild-
skapande förmåga. 

3.2 Engelska. Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya 
perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen 
och används inom så skilda områden som politik, utbildning och 
ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att 
ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i inter-
nationellt studie- och arbetsliv.

3.3 Hem- och konsumentkunskap. Livet i hem och familj har en 
central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl 
individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. 
Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor 
viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra 
medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och 
miljö. 

3.4 Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är 
grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av 
rörelse och frilufts-liv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi 
blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om 
idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

3.5 Matematik. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag 
från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur 
människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. 
Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, 
sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger männi-
skor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets besluts-
processer.

3.6 Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att 
tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya 
perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också 
individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella samman-
hang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

3.7 Modersmål. Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin 
identitet, uttrycker käns-lor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 
generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål under-
lättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

3.8 Musik. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl 
kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycks-
form används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och 
betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i 
människors sociala gemenskap och kan påverka individens 
identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och 



epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i 
musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. 

3.9 Biologi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfiken-
het och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper 
i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda 
områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen 
och människan får människor redskap för att påverka sitt eget 
välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

3.10 Fysik. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfiken-
het och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper 
i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda 
områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteoro-
logi. Med kun-skaper om energi och materia får människor redskap för 
att kunna bidra till en hållbar utveckling.

3.11 Kemi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfiken-
het och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.  Kunska-
per i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda 
områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljö-
teknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet 
får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

3.12 Geografi. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränder-
liga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta 
jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan 
människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika 
livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra 
till förståelse av människans levnadsvillkor. 

3.13 Historia. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i 
hennes före-ställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På 
så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför 
framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska 
berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett 
historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen 
tid.

3.14 Religionskunskap. Människor har i alla tider och alla samhällen 
försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala 
sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är 
därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, 
som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra 
livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan 
människor. 

3.15 Samhällskunskap. Människor har alltid varit beroende av att 
samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor 
i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade 
till globalisering, inter-kulturella relationer och hållbar samhällsut-
veckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orien-
tera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

3.16 Slöjd. Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av 
redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande 
är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom 
hantverks-tradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd 
innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar 
kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det 
dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och 
samhällens utveckling.



3.17 Svenska. Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin 
identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 
tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 
generationer och språk möts.

3.18 Svenska som andraspråk. Språk är människans främsta redskap 
för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts.

3.19 Teckenspråk för hörande. Språk är människans främsta redskap 
för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan 
ge nya perspektiv på om-världen, ökade möjligheter till kontakter och 
större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ger 
också större möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella 
sammanhang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett 
naturligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga. 

3.20 Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för 
människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom 
teknikut-vecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och 
uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt 
kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhälls-
frågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå 
teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik 
som omger oss göras synlig och begriplig.

Kommentarer:
     Som man ser ger  en sammanställning av ämnena i  bokstavs-
ordning inget bra sammanhang.

Om man sätter dem i ordning enligt SW klassifikationssystem blir 
det bättre, i det följade en sådan sammanställning i all enkelhet.

Värdefullt vore det med en liten kort  historik om grundskolans 
utveckling från 1842, där man kunde följa ämenas utveckling  och 
där ämnena sattes i relation till  samhällsutvecklingen. Det skulle 
sluta med en betraktelse över världens situation idag och i möjlig 
framtid, med klimatproblem, fattigdom, globalisering od med 
uppgifter om vad världsutvecklingen ställer för krav på den 
svenska skolan. Vart är vi på väg? Och vilka kunskaper och 
värderingar borde vi ha. 
     Resonemangen om grundskolan borde också ta upp hur folket 
ska fortbildas efter skolan. Åtminstone vad fortbildningsbehov 
efter skolan ställer för krav på skolämnena. Dvs kunskaper om 
hur man fortbildar sig.

      Här kan inte framföras allt om det som behövs i skolutbild-
ningen. Utbildningsministern - folkpartieledaren brukar framhäva  
att skolan ska ge kunskaper. Men skolan bör också  medverka i 
uppfostran av barnen till goda och samarbetsvilliga människor, 
något som utbildningsministern helst vill överlåta till föräldrarna.

    Regeringen har i förordningen om läroplanerna famfört sin syn, 
men vad tycker oppositionen?

Här följer läroplanerna ordnade enligt SW-klassifikationssystem:



Område 1 och 2:

3.15 Samhällskunskap. Människor har alltid varit beroende av att 
sam-arbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står männi-
skor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem 
kopplade till globalisering, inter-kulturella relationer och hållbar sam-
hällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan 
orien-tera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Kommentar: Man bör noga observera att det finns två samhällen: det 
fysiska samhället och det sociala samhället som bildas av människor-
nas sociala relationer: fysiska miljöer och sociala miljöer. Stora 
problem finns i de sociala miljöerna  (i område 79).

3.14 Religionskunskap. Människor har i alla tider och alla samhällen 
försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala 
sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är 
därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, 
som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra 
livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan 
människor. 

Kommentar: Det är dags att ändra ämnets innehåll. Exempel: 
Individkunskap (omr11-19). Människor har i alla tider och alla sam-
hällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala 
sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar, 
människornas kunskaper, framtidsvisioner, värderingar, moral och sätt 
att tänka är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens 
samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om männikornas 
inre verkligheter viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan 
människor och skapa möjligheter till en fredlig, jämlik samhällsut-
veckling. 

Område 3 och 4: 
(Inga andra  ämnen än politiska delar av samhällskunskapen i omr 1)

Område 5:

3.5 Matematik. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag 
från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur 
människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. 
Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, 
sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger männi-
skor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets besluts-
processer.

3.10 Fysik. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfiken-
het och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper 
i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda 
områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteoro-
logi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för 
att kunna bidra till en hållbar utveckling.

3.11 Kemi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfiken-
het och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.  Kunska-
per i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda 
områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljö-
teknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet 
får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

3.9 Biologi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfiken-
het och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper 
i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda 
områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen 
och människan får människor redskap för att påverka sitt eget 
välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

(Astronomi, geologi, meteorologi mm lär få ingå i de nämnda ämnena)



Område 6:

3.20 Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för 
människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom 
teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och 
uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt 
kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhälls-
frågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå 
teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik 
som omger oss göras synlig och begriplig.

3.3 Hem- och konsumentkunskap. Livet i hem och familj har en 
central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl 
individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. 
Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor 
viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra 
medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och 
miljö. 

Kommentar: Här behövs mer kunskaper om ekonomiska/materiella 
verksamheter i Sverige och världen.

36-39ze.pdf innehåller uppgifter om det nya gymnasiet och om det bör 
utbildas i grundskolan.

De följande ämnena i område 7 täcker bara en bråkdel av innehållet i 
område 7. Man får hoppas att andra ämnen kan komplettera Slöjd, 
Bild, Musik och Idrott och hälsa.

Område 7:

3.16 Slöjd. Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av 
redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande 
är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom 
hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd 
innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar 
kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det 
dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och 
samhällens utveckling.

3.1 Bild. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära 
och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder 
som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss 
estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och 
bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna 
åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika 
typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bild-
skapande förmåga.

3.8 Musik. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl 
kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycks-
form används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och 
betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i 
människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitets-
utveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med 
andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar 
möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. 

3.4 Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är 
grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av 
rörelse och frilufts-liv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi 
blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om 
idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
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3.17 Svenska. Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin 
identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 
tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, genera-
tioner och språk möts.

3.18 Svenska som andraspråk. Språk är människans främsta redskap 
för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts.

3.7 Modersmål. Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin 
identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 
tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 
generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål under-
lättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

3.2 Engelska. Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya per-
spektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen 
och används inom så skilda områden som politik, utbildning och 
ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att 
ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i inter-
nationellt studie- och arbetsliv.

3.6 Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att 
tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya 
perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också 
individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella samman-
hang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

3.19 Teckenspråk för hörande. Språk är människans främsta redskap 
för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan 
ge nya perspektiv på om-världen, ökade möjligheter till kontakter och 
större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ger 
också större möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella 
sammanhang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett 
naturligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga.



Område 9:

3.12 Geografi. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränder-
liga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta 
jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan 
människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika 
livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra 
till förståelse av människans levnadsvillkor. 

3.13 Historia. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i 
hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så 
sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför 
framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättel-
ser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt 
perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Kommentar: I ämnena geografi och historia bör man ha in beskriv-
ningar om dagens värld efter de krav världssiuationen ställer, dvs det 
behös kunskaper om livet och förhållandena i alla jordens länder. Det 
räcker inte med undervisning om bara Europa.
    I geografiämnet läser man på mellanstadiet bara om Europa. Resten 
av världen behandlas först på högstadiet, det borde komma in redan på 
mellanstadiet..
    I historieämnet sker något liknande. På mellanstadiet kommer man 
inte längre än till 1850. På högstadiet har man med perioderna 1800 
-1950 och 1900 till nutid. Men på mellanstadiet är barnen 10-13 år 
gamla, ser på TV och behöver kunskaper i historia  om det de ser där. 
För att få nytta av samhällskunskapen behöver de historiekunskaper.

    Område 90 gäller tidningar och tidskrifter od. 7914-7919 gäller 
radio och TV o d.  De verksamheterna är mycket viktiga. 



Utvecklingen i världen  
beror i första hand av individernas inre verkligheter i område 11-19. 

    Innehållet i område 10 = 101-109 gäller samhällenas övergripande 
verksamheter om kunskapshantering, värderingar, tänkesätt  och sam-
hällsbeskrivningar o d, saker som borde ingå i allas inre verkligheter. 
    Områden 10 =1 01-109 och 11-19 bildar tillsammans område 1 som 
benämns Psykologiska och filosofiska verksamheter.
     De religiösa verksamheterna ställer till problem. De religiösa 
uppfattningarna i individernas inre verkligheterna hör egentligen till 
områdena 11-19. I uppställningen nyss gjordes religionsämnet om till 
ett ämne Individkunskap som motsvarar områdena 11-19. 
    Då gäller området 10 = 101-109 samhällena och områdena 11-19 
gäller individerna, vilket är två viktiga kategorier. De sociala verksam-
heterna som hör till religionerna kan placeras i område 79. 

    Med religionernas nuvarande starka ställningar får man nöja sig 
med att de religiösa verksamheterna ligger i ett särskilt område 2 och 
att livsåskådningar o d i skolan ligger i område 2 och inte i 11-19. De 
religiösa inre verksamheterna kan dock få ingå i både 2 och 11-19. 
Område 17 är ett område för moral o d och bör gälla all slags moral, 
både religiös och annan moral.
     I Sverige har man haft anledning tro, att det religiösa är på till-
bakagång, men det religiösa i Sverige  har blivit vanligare, bl a be-
roende på ökat inflytande från utlandet. Det religiösa har stor plats, t 
ex i Israel (judarnas krav om att de fått landet av en gudomlighet) och 
Iran (Islam som statsbärande och burka mm).

    Individernas inre verkligheter med moralen i 17 är viktiga och 
sedan kommer politiken i område 3. Moralen styr politiken och 
politiken styr mer eller mindre allt, styr områdena 5-9 och också 
områdena 1 - 4.

Moralen är ibland mycket dålig.
    Det senaste uppseendeväckande är moralen i Riksföreningen Hem 
och Skola, och dessförinnan förskingringarna (många miljoner kr) i 
Röda Korset. 
    Riksföreningen Hem och Skola är en gammal förening sedan slutet 
av 1800-talet och har lokalföreningar i kommunerna. Uppdrag 
Granskning i TV1 har undersökt föreningen och funnit att Riks-
föreningen anlitar ett teleföretag för att tigga pengar. Den senaste 
årssiffran är bidrag från givare på cirka 45 miljoner kr. Teleföretaget 
har tagit betalt cirka 80% av de insamlade pengarna, cirka 35 miljoner 
kr. Avtalet mellan föreningen och teleföretaget gäller till 2027. 
    Ordförande och vice ordförande i föreningen tycker att detta är bra, 
medan utomstående tycker att det är dåligt. Organisationen med 90-
nummer för insamlingar anger högst 20% för omkostnader för insam-
ling och menar att vanligt är cirka 10%.
    Riksföreningen har också fått bidrag 675 000 kr från staten grundat 
på medlemsantal då föreningen uppgivit medlemsantal till 40 000 
medan det i verkligheten är mindre än 4000.
    Lokalföreningarna tar ut medlemsavgift, vanligt 100 kr per år och 
betalar av det 20 kr till riksföreningen. Lokalföreningarna tycks inte få 
bidrag från riksföreningen och måste skaffa pengar till sin verksamhet 
genom att t ex  sälja bullar medlemmarna bakat för egna pengar. 
     De höga funktionärerna i riksföreningen är ofta ute på samman-
träden och går då på krogen och äter lyxmat för tusentals kronor per 
möte. En som varit med om det många gånger och intervjuats tycker 
att det är bra.
    Efter avslöjandena lär det bli svårt tigga ihop så mycket pengar. Hur 
det går kan man kanske få veta om ett år.
    Tydligt är att det är dåligt ställt med moralen i Riksföreningens 
ledning. Lokalföreningarna får inget veta om riksföreningens affärer.



Marknadsekonomin - kapitalismen
    Bygger på att man ska sälja saker så dyrt som möjligt och göra så 
stora vinster som möjligt. I säljförhandlingarna gäller det att få det 
sålda i  bästa dager och man tänjer på sanningen, ljuger så gott det går. 
Det smittar av sig på politikerna som i striden om makten brer på i 
överkant.
    Den borgerliga alliansen tillämpar marknadsekonomins försälj-
ningsprinciper isynnerhet när jobbskatteavdragen säljs in. Man säger 
att avdragen mest gynnar låg-och medelinkomster medan de i själva 
verket mest gynnar dem med höga inkomster. I boken “1984” 
beskriver Orwell hur orden ändrar betydelse, “krig” blir till “fred” osv.
     Man får inte ljuga i reklam, men det finns många sätt att att gå runt 
det och förvränga sanningen. Det finns en förträngasanningen-kultur 
som försvårar samverkan mellan människor.

      Det svenska valet 2010 var en klasskamp. De borgerlig försämrar 
för dem med låga inkomster, vilket ökar utanförskapet där och för-
bättrar för dem med höga inkomster, vilket ökar utanförskapet bland 
dem med höga inkomster. De med höga inkomster löper risken att 
hamna i ett utanförskap där de inte förstår eller inte vill förstå 
förhållandena för dem med lägre inkomster. 
     Det verkar vara så att översitteriet ökar med ökande inkomst. 
Personer med höga inkomster skaffar sig bonusar och andra förmåner, 
och förvrider sanningen för att åstadkomma det. Ledningen i Hem och 
Skola har förmodligen mycket höga löner och ser sig som förtjänta av 
ännu högre löner och lyxkrogsbesök. 

PRESSMEDDELANDE 16 december 2010 Kulturdepartementet

Förhandsprövning av nya tjänster från SR, 
SVT och UR
Regeringen har idag beslutat införa ett system med förhandsprövning 
av nya tjänster från SR, SVT och UR. Myndigheten för radio och tv 
har fått i uppdrag att pröva de tjänster som anmäls från bolagen sida.

Anslagsvillkoren till SR, SVT och UR för 2011 innehåller anvisningar 
om vad företagens anmälningar av nya tjänster ska innehålla. 
Anmälningskravet gäller nya permanenta programtjänster - eller andra 
tjänster av större betydelse.

- Det är viktigt att hitta en balans mellan bolagens utvecklingsbehov 
och skyddet för övriga aktörer på mediemarknaden Med denna modell 
för förhandsprövning har vi skapat ett enkelt och tydligt system, som 
är anpassat efter styrningsinstrumenten för radio och tv i allmänhetens 
tjänst, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Frågan om förhandsprövning har sin grund i ett meddelande från 
kommissionen om statsstödsreglernas tillämpning på radio och tv i 
allmänhetens tjänst. Den svenska utformningen ligger nära 
kommissionens minimikrav.

Kommentar:  Regeringens förslag  innebär en oacceptabel censur och 
en katastrof för public-service. 
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Skolämnena ger inte någon bra uppfattning om samhället  och 
ger ingen bra överblick. En ny länkkatalog skollink.se är något 
bättre men är inte tillräckligt bra.
 

Ny länkkatalog. skollink.se
“Från:   info@skollink.se
Ämne:   www.skollink.se!
Datum:  sö 31 okt 2010 15.52.23 GMT+01:00
Till:        sven.wimnell@telia.com

Hej,
Skollink.se är en ny länkplats för skolan som lanseras under hösten. Ni 
länkar till pedagogiska resurser på Internet från er hemsida.
    Hjärtligt välkomna att länka till oss om ni tycker att vi är 
intressanta.

MVH
Karl Lindström
www.skollink.se”

   Kopia av innehållet på  förstasidan visas i det följande.
Länkplatsen är intressant och innehåller många länkar, varav många på 
engelska.
    Fortfarande gäller att sammanhanget mellan skolämnena inte är 
klargjort och att det fattas många viktiga saker.
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http://www.skollink.se
“Sök: Länkar du kan lita på
START OM SKOLLINK LÄNKTOPPEN KONTAKT ANNONSERA
(Här i början borde finnas en avdelning om grundskolan och 
gymnasiet, som innehåller skollagen, förordningen om grundskolan 
och förordningen om gymnasiet, med skolonas värdegrund och 
uppdrag mm, läroplaner o d som berättar om vad som ska göras i 
skolorna. Det ska inte hållas hemligt för elever, föräldrar och 
allmänhet.)
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Skolämnena svarar inte mot ambitionerna 
för skolan.
Här har tidigare visats Skolans värdegrund och uppdrag.  Jämför man 
det med skolämnena, kan man finna, att ämnena inte svarar mot 
ambitionerna i värdegrunderna mm.

Skolverket har nu två IT-hjälpmedel för skolarbetet, Länkskafferiet 
och skollink.se, som på något sätt konkurrerar med varandra. 
Länkskafferiet följer slaviskt skolämnena, medan skollink.se är något 
friare i sin uppbyggnad. Skollink.se har dock inte gått tillräckligt långt. 

Från skolans värdegrund och uppdrag har här tidigare tagits fram:

“En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang”. 

“Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla 
deras förmåga att ta ett personligt ansvar.” 

Men det märks inte tydligt i skolämnena.
“överblick och sammanhang” skulle kunna vara ett eget skolämne.
“deltagande i samhällslivet och demokratiska arbetsformer” ett annat.

Ser man igenom värdegrunderna kan man finna andra viktiga 
saker som är värda att framhållas bättre och inte gömmas undan i 
de gamla skolämnena. 

Nu har vi nyss fått en ny förordning om grundskolan och det är 
inte att räkna med att det snart ska komma en ny.

Men det finns möjlighet att förbättra situationen genom att 
förbättra Skoverkets hjälpmedel, Länkskafferiet och skollink.se.

Ett förslag om sådana förbättringar bör utgå från SW-
klassifikationssystem för verksamheter i område 1-9, med 129 
verksamhetsområden. 

Klassifikationssystemet visas på de följande sidorna. 
Det innehåller det man bör veta.



SW Klassifikationssystem 
för verksamheter.
                                                                                                                                                               
1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

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

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.

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. Klimatplanering.
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. Integration, kriminalitet mm
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 



“Ung och  bortskämd” Program i SVT1 
november 2010.  Från SVT.se 15 nov 2010:

“Tio unga människor, vars föräldrar har gjort allt och lite till för dem, 
ska bo tillsammans och klara sig själva. De kan inte tvätta kläder, laga 
mat eller städa och nu har föräldrarna fått nog. Den som tar minst 
ansvar röstas ut - av föräldrarna. Den som är kvar efter åtta veckor har 
inte bara vunnit kunskap och självständighet utan även en 
jordenruntresa.”
    Jerry,  Karolina, Jean-Pierre, Dezirée, Daniel, Paulina, 
Lorenzo, Olgaisabelle, Tim-Joel och Ellinor

"Det gäller att curla på rätt sätt"
    “Begreppet "curling", om överbeskyddande föräldrar som 
sopar rent framför sina barn, har de senaste åren tagit plats i 
familjedebatten. Mats Trondman, ungdomsforskare och professor 
i sociologi vid Växjö Universitet, svarar på några frågor om 
varför vi curlar våra barn.

Är curlinggenerationen en myt?
    - Att det skulle vara en hel generation är väl osäkert, och jag skulle 
välja ett annat begrepp än “curling”. Klart är att barnet står mer i 
centrum än i tidigare generationer. De är mer delaktiga och får påverka 
utfallet i samhället och skolan mer, och de är ofta utgångspunkten för 
vad vi tänker och gör. Barn och deras föräldrar umgås mer och lyssnar 
mer på varandra än tidigare. 
    - Ett problem med curlingbegreppet är att det uteslutande används 
som något negativt i den allmänna debatten.
Varför curlar föräldrar sina barn?
    Samhället ser helt annorlunda ut nu jämfört med när 50- och 60-
talisterna växte upp. Då särskilde sig vuxnas och ungdomars liv mer 
än nu. De vuxna umgicks med vuxna och unga gjorde revolt. Vuxna 
bestämde och barn var underordnade. Då stod pappa i centrum. Nu är 

det barnet som står i centrum. Dessutom liknar ungdoms- och 
vuxenlivet varandra mer nu, med vuxna som vill vara ungdomliga och 
ungdomar som vill vara unga så länge som möjligt.
    - Då skulle man inte sticka ut, utan man skulle studera lagom 
mycket och sen få ett jobb, ju tidigare desto bättre. Nu är 
möjligheterna fler men tillvaron också osäkrare, utbildningskraven 
högre och jobben färre. Som förälder vill man hjälpa sitt barn att ta 
göra rätt val för framtiden.

På vilket sätt kan curlingen ge sig uttryck?
    - Föräldrarna har hittat nya auktoritetsformer, som är mjukare än 
tidigare. Genom en bra relation till sina barn får man dem att göra som 
man vill, och barnet lyder om det tycker föräldern är värd att lydas. 
Det kan handla om att man frågar barnen var man vill åka på semester 
eller hur man ska lägga upp julen. Eller att mamman, när hon vill att 
dottern ska köpa en ny jacka, följer med och köper den för att ha koll 
på situationen. Det kan också handla om att man vill att det ska gå bra 
i skolan för sitt barn, och därför “tar disken om du sätter dig med 
läxan”.

Men var ska man sätta gränsen då, när blir det curling?
    - Jag tror inte att huvudfrågan är att diska eller inte diska. Jag tror 
inte att man blir bättre på att diska när man flyttat hemifrån om man 
gjort det som barn. Det viktiga är inte ha fått allt så serverat att man 
inte kan ta ansvar för sitt eget liv. Föräldern kan ta disken om barnet i 
stället gör läxan. Det är viktigare att lära sig självdisciplin så man kan 
sätta ett mål och nå det. 
   - Många av de mest framgångsrika tjejerna i den unga generationen, 
är curlade. Föräldrarna har hjälpt dem att göra bra ifrån sig i skolan.
Det kan handla om att dottern har ett jättesvårt prov och har svårt att 
hinna plugga in allt till nästa vecka, och föräldrarna underlättar för 
henne genom att fixa mat och hyra in en pensionerad lärare och låta sin 
dotter bjuda hem några kompisar under helgen för att plugga stenhårt.
- Slutsatsen är att barn inte är förlorade bara för att de blir curlade av 
sina föräldrar. Det gäller bara att curla på rätt sätt.”
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“Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan 
och socialdemokraternas nya politik. 
    De tio unga i TV-programmet “Ung och bortskämd”  är ca 18-24 år 
gamla. Någon  nämner att han fått högsta betyg i skolan, men 
programmet visar att han och de andra är odugliga som 
samhällsmedborgare. De kan inte köpa mat, inte laga mat, inte städa 
och diska etc. De ska göra enkla arbeten på ett slakteri, men är totalt 
främmande för arbete och misslyckas med enklaste saker.
   I Agenda på SVT 14 nov efter Mona Sahlins avgång, sa en från SSU 
att socialdemokraternas nya politik ska utgå från arbetarnas behov, 
vilket inte är särdeles bra. 
   De politiska partierna i Sverige idag är inte anpassade till dagens 
problem utan bygger på förhållanden som dominerade för hundra år 
sedan. Då fanns inte dagens rösträtter och arbetarna hade en klasskamp 
att hålla igång. Arbetarna var en klass i underläge och hade att kämpa 
mot gamla överklasser. På 1930-talet  erövrade arbetarna makten och 
kunde börja bygga upp de lägre klasserna levnadsförhållanden. Det 
skapades möjligheter för arbetarna att få bättre bostäder. Semesterlag 
och barnbidrag infördes. Hyggliga pensioner för alla kom till på 50-
talet. 
    Andra världskrigets slut brukar ses som en seger för demokratin, 
men kolonierna fanns då fortfarande kvar. Efter kriget bildade 
kolonierna egna stater, och demokratin i världen breddades. FN kom 
till efter kriget och världen har blivit en angelägenhet för alla på 
jorden. I Sverige avskaffades den gamla kungamakten kring 1970 
varigenom demokratin i Sverige tog ett steg framåt.
    På senare år har man märkt att människorna håller på att förstöra 
jorden med utsläpp av växthusgaser och klimatet har blivit ett stort 
problem.
    FN har satt upp millenniemålen med första krav om att avskaffa 
fattigdomen i världen.
    Problemen för de politiska partierna är annorlunda nu än för hundra

 år sedan. För hundra år sedan dominerade klasskamper och egoistiska  
drivkrafter. Nu är det mer fråga om att rädda miljöerna och 
samhällena. 
    Det är viktigt att sörja för individernas förhållanden, men det 
är också mycket viktigt att undvika förstörelsen av de fysiska 
miljöerna och mycket viktigt att åstadkomma sociala miljöer som 
innehåller människor som känner ansvar för utvecklingen av både 
fysiska och  sociala miljöer så att jorden inte förstörs och så att 
människorna kan leva i fred med varandra och i hela världen  få 
drägliga levnadsförhållanden.

    De tio unga i TV-programmet “Ung och bortskämd” fyller inte de 
krav man kan ställa på dem med hänsyn till dagens problem i världen.
De är ansvarslösa  och okunniga. De har gått i den svenska 
grundskolan och de flesta förmodligen också gått igenom gymnasiet. 
Om de fått höga betyg så ger det dem inte till de människor som 
behövs.
    Programmet visar att grundskolan totalt misslyckats. Skolan måste 
göra eleverna ansvarsfulla och kunniga med hänsyn till dagens 
problem i världen. Och det visar också att socialdemokraternas  avsikt 
att förnya sin politik ännu inte har hittat någon bra uppslagsände. 
De bör utgå från dagens världsproblem, inte från de svenska arbetarna.
    Värdsproblemen ställer krav på utbildningen i den svenska skolan.
Och det ställer krav på att socialdemokraternas politik som en viktig 
punkt bör ha krav på skolan. 
   
Lämpliga mål för politiken:
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000 med första krav om att avskaffa 
fattigdomen i världen.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål.
Skolans värdegrund mm.



Världen. Klimat och sociala relationer.
Från http://wimnell.com/omr36-39t.pdf :
Koldioxidutsläpp.
  Under 2007 har jordens klimat blivit ett stort ämne i massmedierna. 
Utsläpp av koldioxid gör att jorden blir varmare. Glaciärer och polar-
isar smälter, höjer havsnivåer och orsakar översvämningar. När glaci-
ärerna smält ned blir det vattenbrist nedanför och växter, djur och 
människor kan inte leva där som tidigare.

Fysiska och sociala miljöer.
   Koldioxidutsläppen är delar av det som ingår i  de fysiska miljö-
erna. Men de största problemen finns i de sociala miljöerna. De 
gäller människornas relationer av alla slag mellan grupper och indivi-
der. I de sociala miljöerna ingår krig och strider och konflikter, vän-
skap och fiendskap, solidaritet och konkurrens, klasskamp, rasism, dis-
kriminering, mobbning, omhändertagande, vård, uppfostran, utbild-
ning, hjälp och stöd, välfärdsfördelning, indoktrinering, lögnaktighet, 
moral, kriminalitet, kriminalvård, korruption, lobbyism, integrering, 
segregering, demokrati osv, och det kan gälla i små och storagrupper, 
nationellt 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, landstingsnivå och komunal nivå. Staten har under sig ett 
stort antal myndigheter och organisationer. Under landsting och kom-
muner finns nämnder och andra organ. Över staten finns EU, Euro-
peiska unionen för en del av Europa och FN, Förenta Nationerna för 
all världens länder. Mellan staterna finns många olika slags samarbets-
organisationer. Varje stat har sitt sätt att organisera sina verksamheter, 
har sin historia och sina speciella traditioner och värderingar. För 
privata verksamheter finns organisationer av många slag. 

Mänsklighetens utveckling.

   Det anses vanligen att människorna blev människor i Afrika och 
sedan spred sig över världen. De äldsta mest kända kulturerna uppstod 
i områdena kring östra Medelhavet där det bildades stora riken som 
avlöste varandra, bl a romarriket som sträckte sig upp i Europa. 
Människorna kom också till bl a bortre Asien och Amerika men hade 
då till en början föga kontakt med dem vid Medelhavet. På 1200-talet 
reste italienaren Marco Polo till Ostasien och avslöjade för väster-
landet en helt ny värld där. På 1400-talet reste Columbus västerut och 
kom till Amerika som han trodde var Indien, människorna där kallades 
därför indiander. 
   Romarriket (Västrom) föll sönder omkring år 400 och därefter över-
togs makten av Europeerna, som gav sig ut och koloniserade världen. 
Områdena i Amerika blev kolonier, men blev såsmåningom till ett 
stort antal självständiga stater, bl a USA som bildades i slutet på 1700-
talet och nu ses som världens mäktigaste. Kolonierna i Asien blev 
självständiga stater efter andra världskriget, bl a britternas Indien, som 
blev två självständiga stater Indien och Pakistan. Områdena i Afrika 
var efter andra världskriget nästan helt europeiska kolonier, men har 
sedan dess blivit många självständiga stater. De kolonier som nu finns 
är mestadels bara små områden, mest öar i världshaven.
   Förenta Nationerna, FN, bildades efter andra världskriget och nästan 
alla världens stater är med där. Ett viktigt dokument är FNs förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. Inför det nya årtusendet 2000 uppsatte 
FN de sk Millenniemålen om hur världen bör förbättras. 
   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 
styrelseskick, andra styrs diktatoriskt. Trenden är att demokratin är på 
framgång. Ett problem är att det finns mycket fördomar och föråldrade 
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tänkesätt som gör att en utvecklingen i världen inte alltid styrs av för-
nuft. Religioner innehåller tankegods som försvårar.
   Utvecklingen av flyget efter andra världskriget och utvecklingen av 
telekommunikationerna, med satelliter mm för nära ögonblickliga för-
bindelser mellan världens alla hörn, radio, TV, Internet och datorer har 
gjort en helt ny situation för mänskligheten. Före andra världskriget 
behövdes en båtresa en vecka för att komma från Europa till Amerika, 
nu går det på några timmar. Dagens svenska ungdomar kan åka på 
skolresa till Australien, vilket var otänkbart på 1930-talet. Men tek-
niken 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 var-
dera omkring en miljard invånare konkurrerar nu med de gamla indu-
striländerna och strävar efter att skaffa sig industriländernas högre 
levnadsstandard med risk att planeten genom ökade utsläpp fördärvas 
ännu fortare.

Sociala relationer.
   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. I slutet på september 2007 har förhållandena i 
Burma blivit aktuella. Burma styrs sedan decennier av en militärjunta 
som folket ogillar. Buddistmunkar har protesterat mot styret och fått 
stöd av människomassor. Militärjuntan har kallat ut militärer som 
skjuter på dem som protesterar eller misstänks vilja protestera. Led-
ningen i Kina vill inte stöta sig med juntan, men världen för övrigt 
fördömer den. FN har skickat ett sändebud till Burmas ledning med 
uppgift att förmå juntan överge sin hållning mot folket. Kina har 
såsmåningom gått med på protester. 

   Dåliga sociala relationer har funnits eller kan man finna på många 
andra ställen, t ex för att nämna några: Israel, Palestina, Libanon, Irak, 
Iran, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Tibet, Kina, Kambodja, Thai-
land, 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. Ojämn fördelning är 
dåliga sociala relationer.
   Det finns ett antal stater som har kvar dödsstraffet. I EU får det inte 
förekomma. EU vill påpeka för dem i världen som har det kvar, att de 
bör avskaffa dödsstraffet. För att det påpekandet ska gå för sig måste 
alla EUs stater vara eniga, med Polen vill inte vara med på det. 
   USA är världens militärt mäktigast land och ses av många som en 
förebild, men är på många sätt primitivt. USA har kvar dödsstraffet 
och har lagar och traditioner om vapeninnehav som är förödande. 2006 
skedde 17000 mord där, de flesta med skjutvapen och antalet vålds-
brott var 1,4 miljoner (DN 070926 sid 23). 47 miljoner personer har 
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.



   USA följer inte till fullo FN-stadgan (Irak mm), vilket är illa enligt 
ambassadör Hans Corell, f d rättschef i FN, i P1-programmet Konflikt 
den 13 oktober 2007 kl 9-10. 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. De som har höga 
inkomster och kan köpa en miljöbil får 10 000 (40 000) kr av staten. 
De som kan läga ut 100 000 kr på hushållsnära tjänster får 50 000 kr 
av staten. 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. 
   Om världen fylls med krig och konflikter som hittills blir det svårt att 
få engagemang till minskning av koldioxidutsläppen. Man kan inte 
begära att människorna i Palestina, Israel och Irak under de konflikter 
som nu råder ska fundera mycket över koldioxidutsläppen. Samma när 
det gäller människorna i Sudan och andra stater i Afrika och fattiga 
över hela världen. Och i det relativt välmående Sverige, ska de sjuka 
och arbetslösa som får nedsatta ersättningar och har svårt klara sig i 
det höga kostnadsläget, grubbla över koldioxiden?
   I Sverige finns 11 folkhälsomål. De målen borde också kunna 
gälla för andra delar av världen. Bra folkhälsa är viktigt i sig, men 
också en förutsättning för att människor ska kunna orka med att 
göra något åt klimatproblemen.

Sveriges elva folkhälsomål.
Från Folkhälsoinstitutet www.fhi.se den 12 okt 07.

“En god hälsa för hela befolkningen.
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Mål-
områdena omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse 
för den svenska folkhälsan. Det övergripande målet är att skapa sam-
hälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Sär-
skilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest 
utsatta för ohälsa.

Förutsättningar för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. 
Folkhälsoarbetet fokuseras på de faktorer som påverkar folkhälsan, det 
vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret 
för dessa är fördelade mellan olika sektorer och nivåer i samhället. Ett 
framgångsrikt folkhälsoarbete kräver därför aktiva insatser av flera 
samhällsaktörer inom flera politiska områden.

Kommuner och landsting.
Kommuner, landsting, frivilligorganisationer och andra aktörer kan 
använda de elva folkhälsomålen i den egna verksamheten för att nå det 
övergripande målet. Folkhälsomålen kan också användas i arbetet med 
att formulera delmål på olika nivåer.

Statens folkhälsoinstitut samordnar och följer upp.
Statens folkhälsoinstitut har en central roll i den nationella samord-
ningen av folkhälsarbetet. Även arbetet med att konkretisera och följa 
upp de elva folkhälsomålen görs av institutet, som också tar fram indi-
katorer på hur väl målen uppfylls. Uppföljningen rapporteras till rege-
ringen genom återkommande folkhälsopolitiska rapporter, som ger 
underlag för diskussioner om hur väl politiken har lyckats att påverka 
folkhälsan.

http://www.fhi.se
http://www.fhi.se


F O L K H Ä L S O M Å L  1
Delaktighet och inflytande i samhället. 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och ska därför utgöra ett 
särskilt målområde. För att nå det övergripande nationella folkhälso-
målet ska särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten 
till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta 
personer samt på barns och ungdomars samt äldres möjligheter till 
inflytande och delaktighet i samhället.

F O L K H Ä L S O M Å L  2
Ekonomisk och social trygghet.
Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande sam-
hälleliga förutsättningarna för folkhälsan och skall därför utgöra ett 
särskilt målområde.

F O L K H Ä L S O M Å L  3
Trygga och goda uppväxtvillkor.
Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ung-
domars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Trygga och goda upp-
växtvillkor skall därför utgöra ett särskilt målområde. Den ökande 
psykiska ohälsan bland barn och ungdomar bör uppmärksammas sär-
skilt, liksom utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor.

F O L K H Ä L S O M Å L  4
Ökad hälsa i arbetslivet.
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbets-
relaterade ohälsan och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa samt 
minskar de sociala skillnaderna i ohälsa. Ökad hälsa i arbetslivet skall 
därför utgöra ett särskilt målområde.

F O L K H Ä L S O M Å L  5
Sunda och säkra miljöer och produkter.
Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse 
för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde. De framtida 

insatserna inom området ska utgå ifrån de av riksdagen beslutade 
miljökvalitetsmålen och en kretsloppsstrategi som inkluderar en miljö-
orienterad produktpolitik samt de av riksdagen beslutade konsument-
politiska målen. Insatserna för att skapa en säker trafikmiljö ska på 
samma vis utgå från de av riksdagen beslutade målen för transport-
politiken.

F O L K H Ä L S O M Å L  6
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsout-
vecklingen genom sin specifika kompetens, sin auktoritet, breda kun-
skap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. En mer hälso-
främjande hälso- och sjukvård ska därför utgöra ett målområde. Ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra 
hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och 
behandling.

F O L K H Ä L S O M Å L  7
Gott 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 före-
komsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Insatser för att 
förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet och därmed 
viktigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. Gott skydd mot 
smittspridning ska därför utgöra ett särskilt målområde.

F O L K H Ä L S O M Å L  8
Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.
Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för indi-
videns upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste 
värna om de framsteg som gjorts inom områden som sex- och  sam-
levnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. Trygg och 
säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa ska därför utgöra ett 
målområde.



F O L K H Ä L S O M Å L  9
Ökad fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad 
fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde.

F O L K H Ä L S O M Å L  1 0
Goda matvanor och säkra livsmedel.
Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god 
hälsoutveckling hos befolkningen. Goda matvanor och säkra livsmedel 
skall därför utgöra ett särskilt målområde. Målet för de samlade insat-
serna inom detta område ska vara att samhället utformas så att det ger 
förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta 
ska främst ske genom insatser som stimulerar till:
• 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.

F O L K H Ä L S O M Å L  1 1
Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narko-
tika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet 
spelande.
Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor 
för hälsan. Även spelberoende kan leda till ohälsa. Ett ökat fokus på 
dessa bestämningsfaktorers samlade effekter och inbördes kopplingar 
krävs. Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt 
för ett samhälle fritt från narkotika och dopning är nödvändigt för att 
nå det övergripande folkhälsomålet. Riksdag och regering har tidigare 
beslutat om samhällets insatser och mål för alkohol- och narkotika-
politiken. Dessa mål ska ligga fast. Målet för samhällets insatser inom 
tobaksområdet ska vara att minska tobaksbruket. Målet för samhällets 
insatser mot spelberoende ska vara att minska skadeverkningar av 
överdrivet spelande. Målet avseende dopning ska vara ett samhälle 
fritt från dopning.”

Kommentarer. 
     Folkhälsomålen gäller hälsan hos de enskilda individerna och inne-
håller inget om hälsan hos hela folket räknat som det hälsosamma i  
hur olika grupper bemöter varandra, exempelvis hur de med höga in-
komster strävar efter att förbättra de egna levnadsvillkoren på lågin-
komsttagarnas bekostnad, är det hälsosamt? Eller allmänt sett hur  
hälsosamt det är med ojämlikhet mellan olika kategorier av människor, 
i Sverige och i världen. De politiska partierna behandlar sådant, men 
ofullständigt och otydligt.
   Ett mål borde också vara att undvika kriminalitet, dvs före-
bygga kriminalitet och att rehabilitera dem som blivit kriminella. 
Att ge människor empati, dvs förmåga till  inlevelse i andras problem
    I de elva målen står inte uttryckligen något om utbildning och 
undervisning. Man borde kunna räkna med att alla elva målen inne-
håller krav om information och undervisning om ämnesområdena och 
målen. Grundskolan och efterföljande utbildningar bör innehålla un-
dervisning av folkhälsomålen och hur de kan uppnås, både i Sverige 
och i världen för övrigt. 
   Isynnerhet mål 1 om Delaktighet och inflytande i samhället med-
för stora behov av undervisning och annan information.
 
   Fokhälsomål för undervisningen kan vara utbildning för männi-
skornas olika roller:  
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.      



FN:s Konvention om barnets rättigheter.
Från Barnombudsmannen: 
   “FN:s konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som 
den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 
1989. 
   Barnkonventionen innebär en ny epok i arbetet med barns och ungas 
villkor. Det är första gången barns egna mänskliga rättigheter formule-
ras i ett internationellt bindande avtal, som uttrycker världssamfundets 
samlade syn på barn och ger därmed alla länder ett gemensamt språk 
och ett gemensamt mål. 
   Konventionen utgår ifrån att barndomen har ett värde i sig och att 
barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad 
och skydd, som också innefattar ett rättsligt skydd. Konventionen 
tillerkänner barn grundläggande medborgerliga, politiska, ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter. Den bygger på fyra viktiga principer: 
att barnet har rätt till likvärdiga villkor, att barnets bästa ska beaktas 
vid alla beslut, att barnet har rätt till liv och utveckling samt att barnet 
har rätt att säga sin mening och få den respekterad.
   Sverige var ett av de drivande länderna vid utformningen av barn-
konventionen, och en av de första nationer som ratificerade den. I vårt 
land trädde konventionen i kraft den 2 september 1990. Av FN:s 
medlemsstater är det totalt 191 stater som anslutit sig, endast USA och 
Somalia är ännu inte bundna av barnkonventionen.”

Förteckning över konventionens artiklar.
Inledning
Del I
Art. 1 Definition av "barn"
Art. 2 Icke-diskriminering
Art. 3 Barnets bästa
Art. 4 Genomförande av rättigheterna
Art. 5 Föräldrarnas ledning
Art. 6 Rätt till liv och överlevnad
Art. 7 Rätt till namn och nationalitet

Art. 8 Rätt att behålla identitet
Art. 9 Åtskiljande från föräldrar
Art. 10 Familjeåterföreningar
Art. 11 Olovligt bortförande
Art. 12 Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd
Art. 13 Yttrande- och informationsfrihet
Art. 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet
Art. 15 Förenings- och församlingsfrihet
Art. 16 Rätt till privat- och familjeliv
Art. 17 Massmediers roll
Art. 18 Uppfostran och utveckling
Art. 19 Skydd mot övergrepp
Art. 20 Alternativ omvårdnad
Art. 21 Adoption
Art. 22 Flyktingbarn
Art. 23 Handikappade barn
Art. 24 Hälsa- och sjukvård
Art. 25 Översyn avseende omhändertagna barn
Art. 26 Social trygghet
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Människornas levnadsvillkor och planering 
av framtiden.

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

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

Individernas viljor.   
Kollektiva viljor. (Politik).   
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).   
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella   
handlingar).   
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.      

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller   i 
livet:      

A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.   
A1:  att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska   
 och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de   
 ramar som ges av de politiska styrningarna.   
A2:  att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt   
 styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de fyra   
 ovan nämnda faktorerna.      
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.   
B1:  att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen   
 och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.   
B2:  att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till   
 vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i   
 den gemensamma arbetsfördelningen.      

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

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

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



Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats -   
måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och   
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De  fyra 
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt  slutmålet: 
tillfredsställelse för individen.      

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

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

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

Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är   
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i   
planeringsprocesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna   

till dem som fått makt att besluta, och det är också   
informationsprocesser som ingår i samhällsplaneringens problem.      

Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det   
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett   
jättelikt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I   
själva verket är det så att de förekommande informationsprocesserna   
bildar eller utgör de förekommande planerings- och   
beslutsprocesserna.      

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

Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och   
mellan människorna, och därför övergår förändringsproblemen och   
samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och   
spridning av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som   
förändrar världen.      

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

Det är framför allt politikerna som bör känna till detta, men väljarna 
bör kunna så mycket att de kan hålla efter politikerna.     



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   bokstavs-
ordning, 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   hän-
syn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbeho-
ven   i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta   bland 
annat allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som   man 
ytterligare behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter   påverkar 
varandra och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta   vilka 
verksamheter som behövs och hur de bör vara fördelade.   
   Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett   
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För   
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på   
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifika-
tionssystemet   för verksamheter.



Inre verkligheter och sociala miljöer.

   Det är människornas handlingar som främst avgör tillstånden i fram-
tiden. Handlingarna följer av individernas inre verkligheter med bl a 
viljor.  

   Hur det går i framtiden beror på människornas inre verkligheter 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, estetiskt 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 
förgångna 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.   



DN 18 dec 2010:

”Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till 
empati”
“Tunga hjärn- och beteendeforskare varnar: Grovt datavåld 
under barn- och ungdomsåren kan påverka hjärnan – och 
samhället – ytterst negativt. En ny sammanställning av mer än 
hundra vetenskapliga studier – baserad på över 130 000 individer 
– visar på en robust koppling mellan våldsamma dataspel och till 
exempel aggressiva beteenden och minskad empati. Hjärnans 
utveckling i barn- och ungdomsåren är mycket viktig för 
personligheten. Utifrån ett hjärnforskningsperspektiv finns flera 
specifika orosmoment, bland annat gäller det empatisystemet i 
hjärnbarken. Kontinuerligt användande av våldsamma dataspel 
kan både motverka utvecklingen av empati och barns och ungas 
förmåga att resonera i moraliska termer, skriver Predrag Petrovic, 
Andreas Olsson, Henrik Larsson och Martin Ingvar.”
 
“I dag är det inte fysiska äventyrslekar som gäller. Det är dataspel som 
dominerar fritiden för många ungdomar, spel vilka upplevs som både 
roliga och meningsfulla. Dataspel har även funnit en plats i specifik 
träning vid sjukdom och hjärnskador som stroke. Mitt i detta finns det 
nu en ökande förekomst av verklighetstrogna och extremt 
våldsinriktade spel där alla spelmoment som belönas går ut på att 
virtuellt döda, skada, misshandla, våldta, sprätta upp och lemlästa sina 
opponenter.

Senaste debatten om medievåld handlade om videovåld och var aktuell 
för 15 år sedan – den stannade vid att forskningen inte kunde ge ett 
entydigt svar på ifall våld i medierna var kopplat till ett aggressivt 

beteende. Dataspel ansågs då som ett oskyldigt tidsfördriv.

Sedan dess har realismen och våldsinnehållet i dataspel ökat 
explosionsartat samtidigt som spelandet har krupit ner i åldrarna. I 
kraft av det ökade innehållet av realistiskt våld i moderna dataspel 
finns det anledning att ifrågasätta de argument som framförts om att 
det inte föreligger något samband mellan dataspelande och effekter på 
känsloliv eller utövande av våld hos barn och ungdomar.

Tidigare sammanställningar om dataspelsvåld har gett en något 
oklar bild av huruvida datavåld skapar ökad aggressivitet. Medan 
flera analyser visat att det finns ett klart samband mellan 
dataspelsvåld och aggressivt beteende har ett par dragit slutsatsen 
att det inte finns tillräckliga data för en sådan konklusion. 
Felaktigt har dessa använts för att påstå att dataspelsvåld inte 
föder aggressivitet.

I år har det kommit en ny sammanställning som är mycket 
omfattande (Anderson et al 2010; Psych. Bull. 136), där mer än 
hundra studier har analyserats och över 130.000 individer 
inkluderats. Den visar på en robust koppling mellan våldsamma 
dataspel och aggressiva beteenden, tankemönster, och affekter 
liksom minskad empati och prosocialt beteende i både 
experimentella studier och populationsstudier.

Även andra nya studier, där man följt dataspelande ungdomar under 
flera år, visar på att våldsspel ökar risken för aggressivt beteende 
oberoende om man tidigare visat aggressivitet eller ej. Styrkan på 
sambanden i den ovannämnda sammanställningen är relativt liten, 
vilket är förväntat givet att våld och aggressivitet är orsakat av en 
kombination av olika riskfaktorer, var och en med liten effekt i sig.



Det betyder alltså inte att dataspelsvåld kan klassificeras som 
oviktigt i sammanhanget, utan snarare att forskning måste 
fokusera på hur dataspelande i samspel med andra riskfaktorer 
(socioekonomisk bakgrund, brist på skyddande nätverk, utsatthet 
och genetiska faktorer) ökar risken för våld och aggressivitet. Det 
är ytterst viktigt att även inkludera psykologisk experimentell och 
biologisk forskning för att få en bättre förståelse för hur dataspel 
kan relatera till aggressivt beteende.

Andersons sammanställning är i linje med resultaten av decennier av 
experimentell psykologisk forskning, som beskriver flera olika 
mekanismer genom vilka passiv och aktiv våldskonsumtion kan öka 
risken för aggressiva beteenden. Imitation och modellinlärning är två 
välutforskade mekanismer som visar hur observerat våld ”smittar” av 
sig, speciellt från vuxna till barn. Emotionell avtrubbning är en annan 
verksam mekanism, liksom minskad förmåga att kontrollera 
aggressiva impulser.

På liknande sätt kan modern hjärnforskning ge ny energi till debatten.
Hjärnans utveckling i barn- och ungdomsåren är mycket betydande för 
att skapa den personlighet som individen kommer att ha resten av sitt 
liv, och utifrån hjärnforskningsperspektiv föreligger flera specifika 
orosmoment:

1) Impulser för aggression och våld kommer från det limbiska 
systemet i hjärnan. Under barn- och ungdomsåren etableras 
impulskontroll över dessa system från pannloberna. Vi menar att 
det finns en stor risk att dessa kontrollsystem inte utvecklas till 
fullo samtidigt som automatiska aggressiva reaktioner förstärks. 
Tillvänjning och avtrubbning av individens impulskontroll leder 
till ökad risk för aggressiva beteenden i konflikter. 

Avtrubbningseffekten förstärks på grund av dataspelens sinnrika 
belöningar där spelaren belönas just för det som betraktas som 
starkt normbrytande beteende i det vanliga livet.

2) Hjärnforskning har visat att det finns ett empatisystem i hjärnbarken 
vilket kan hindra oss från att göra andra illa eftersom hjärnan gör en 
modell av den smärta som vår handling kommer att orsaka dem. 
Empati utgör således en broms mot våld. Kontinuerligt användande av 
våldsamma dataspel i barn- och ungdomsåren kan både motverka 
utvecklingen av empati och förstärka de mekanismer som hämmar 
empatirelaterande processer i hjärnan. Beteendestudier har också 
påvisat att graden av empatisk förmåga faktiskt minskar vid spelande 
av våldsamma dataspel.

3) Vår förmåga att resonera i moraliska termer utvecklas under barn- 
och ungdomen via exponering för moralsystem (genom familj, 
samhälle och kultur) i takt med att pannloberna utvecklas. All 
information som kommer till hjärnan bidrar till hur våra moraliska 
resonemang utvecklas. Risken är därför störst för påverkan av 
våldsamma dataspel hos barn med begränsat socialt nätverk.
Risken att påverkas av dessa spel beror på mängden spelande och 
mängden våldsinnehåll. Det är därför oroande att en del ungdomar 
spelar extremt våldsamma dataspel flera timmar per dag. Men från 
hjärnforskningsperspektiv är vi mest bekymrade för barn och 
ungdomar som redan har en psykiatrisk problematik, till exempel 
ADHD-, borderline- och antisociala symptom. Dessa barn släpar efter 
i mognaden av pannlobens kontrollfunktion och har ofta en bristande 
impulskontroll. De framstår därför som extra känsliga för våldsamma 
dataspel, ett antagande som stöds av beteendestudier.



Några enkla lösningar på frågan om vad man kan göra för att 
förändra situationen finns inte, men samtidigt kan påståendet att 
dataspelvåld är relaterat till hälsorisker inte nonchaleras som 
moralpropaganda. Snarare är detta ett uttryck för oro hos väl 
etablerade biologiska forskare.

Vi vill som hjärnforskare göra klart att forskning talar för att det finns 
en koppling mellan dataspelsvåld och ökad aggressivitet generellt, 
genom mekanismer som är väl kartlagda i hjärnan. Vi vill också 
understryka vår oro utifrån ett neurobiologiskt perspektiv att 
exponering för grovt datavåld under barn- och ungdomsår kan påverka 
utvecklingen av hjärnan – och därmed samhället – ytterst negativt.

Predrag Petrovic
Andreas Olsson
Henrik Larsson
Martin Ingvar
Samtliga forskare inom hjärna/beteende 
vid Karolinska Institutet “

“FLER UNGA UTE PÅ NÄTET
Barn och unga tittar mindre på tv och använder internet allt mer, 
visade en rapport från Medierådet i höstas. Andelen unga som läser 
böcker och tidningar har dessutom halverats under de senaste fyra 
åren, enligt rapporten. 1 000 unga mellan 12 och 16 år hade tillfrågats i 
enkäten som innehöll flera svarsalternativ. På frågan ”vad gör du efter 
skolan” svarade 70 procent ”använder internet”, 66 procent ”gör läxor 
eller skolarbete”, 56 procent ”träffar kompisar”, 51 procent ”håller på 
med någon sport” och 41 procent ”tittar på tv eller dvd”. Källa: TT “

DN 18 dec 2010:

“Killar utan koll. Tidevarv komma, tidevarv 
gå – den svenske tönten han ska bestå.”
“Den svenske tönten. Den fanns en tid vi bara orkade med en i taget, 
om det så var Stig-Helmer eller Kurt Olsson. Men det berodde nog 
mest på att det bara fanns ett par tv-kanaler och inte mycket mer. I dag 
har vi fler kanaler och distributionsformer än man kan räkna. Den 
svenske tönten har återfötts i ett gäng nya forum, som reklamkarak-
tärer som ICA-Stig och i ett otal tv-serier.

Och den här vintern tycks tönten sprida sina DNA-spår extra mycket. 
På julklapps-dvd som Robert Gustafsson dansbandsman Roland i 
Rolandz. I Julkalendern, som pappa Roger.

Det är nu någon reser sig och säger att men hallå, de här karaktärerna 
behövs för att de berättar något om oss (män), och att de som all 
humor eller annan underhållning säger något om vår tid. Ja, du vet nog 
hur det brukar låta.
Men stämmer det?

I början av 2011 går nya Åsa-Nisse-filmen upp på biograferna. Jag 
tvivlar inte på att Kjell Bergqvist kan göra huvudrollen rolig, men det 
är symptomatiskt att vår tid återupplivar karaktären. Åsa-Nisse är 
bonnläppen som utstrålar tidigt 1900-tal, men som i själva verket 
skapades vid krigsslutet och växte sig populär i en tid när flyttlassen 
gick i strid ström och Sverige moderniserades snabbt.

Den svenske tönten fortsätter placeras i en vag dåtid. Högaktuell är 
Julkalenderpappan Roger, en misslyckad dammsugarförsäljare (finns 



det yrket längre?) som snubblar omkring i outfits som andas sjuttiotal. 
I ”Starke man” vaggar kommunalrådet Rolf-Göran Bengtsson 
omkring. Sosse (check), tjock (check), bär glasögon (check), en social 
katastrof (check). Den karikatyren hade varit modigt att lansera för säg 
tjugo, trettio år sedan. Nu känns den daterad. Den nya tidens 
realpolitiker som borde parodieras är snarare en ytligt lyssnande 
tjänstemannafigur vars partifärg är underordnad.

Tönten i vid bemärkelse kan också innefatta de till utseendet mer 
moderna grabbarna i SVT:s ”Våra vänners liv” och TV 4:s ”Solsidan”. 
För alla är de utrustade med töntens allra viktigaste egenskap: Att 
utstråla att livet inte blev som det var tänkt, kontrollen är borttappad 
och omgivningen allt mer obegriplig. En sådan får grava problem med 
attraktionskraft och status – och det kan vi alltjämt skratta nervöst åt 
2010.

Tiden talar att han kommer fortsätta återfödas. Vi fostras från barnsben 
i att allt är möjligt, och det bara är brister i den egna förmågan att 
tänka positivt som sätter gränser för ens framgång. Det är i de många 
fall bra, baksidan är rimligen människor som trots all upptänklig 
välfärd kan uppleva sig misslyckade och marginaliserade. Det skapar 
en marknad för fiktiva karaktärer som snubblar sig fram i tillvaron, 
som vi kan skratta av oss åt.

Så prognosen är god för den svenske töntens framtidsmöjligheter att 
omsättas i nya produkter. Snart kan han ligga under din gran igen.

mattias.hermansson@dn.se “

DN 17 dec 2010:

“Stockholms universitet förlorar 
examensrätt för lärarutbildning”
“Stockholms universitet mister examensrätten för 
grundlärarutbildningen. Det meddelade Högskoleverket på 
fredagsförmiddagen.”

“Högskoleverket har fattat beslut om att dra in examensrätt för 
grundlärarutbildningen på Stockholms universitet. Beslutet gäller alla 
tre inriktningarna.

Avslaget beror det på att det finns brister i planen för genomförande 
av utbildningen. Stockholms universitet har inte beskrivit tillräckligt 
väl hur utbildningen ska fungera.

 
En källa inom universitetet uppger att ledningen överraskad och man 
"förstår inte hur" Högskoleverket har resonerat. Beslut innebär att 
Stockholms universitet inte kommer kunna göra några antagningar för 
de kritiserade utbildningarna under hösten 2011.

En lärare som DN.se talat med säger att sammanslagningen mellan 
Stockholms universitet och Lärarhögskolan varit problematisk.
    – Jag har inget emot sammanslagningen i sig men det har varit för 
lite transparens i systemet, säger han.

Läraren är kritiskt mot att olika enheter från lärarhögskolan splittrats 
och spritts ut på hela Stockholms universitet.
    – Man har haft en sådan modell på Luleå tekniska universitet, men 
efter jul kommer man att lägga alla lärarutbildningar tillsammans igen 
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och återgå till den gamla lärarhögskolan, säger han, som anser att 
ansökningsförfarandet till Högskoleverket varit dåligt.
    – Det har varit svårt att få fram mallar för hur ansökningarna skulle 
skrivas. Göteborgs universitet hade ett helt annat, mer strukturerat 
arbetssätt. Vi har inte vetat hur ansökningarna ska se ut, säger han.

Stockholms universitets vice rektor Anders Gustavsson säger till 
DN.se att ledningen
    – Det är beklagligt och vi är förvånade över avslaget. Vi har inte 
lyckats beskriva tillräckligt väl hur kursplaner och samordningen 
mellan inriktningarna ska genomföras, säger han.
Stockholms universitet har tagit över ansvaret för den tidigare 
lärarhögskolan.
    – Jag tror inte att detta påverkar förändringsarbetet, det arbetet 
kommer att fortgå och vi kommer att lämna in en ny ansökan om att 
bedriva lärarutbildningarna, säger Anders Gustavsson.

Vad ska ni göra nu?
    – Vi måste rätta till de bristerna som Högskoleverket har pekat på 
och kanske ta hjälp av externa personer, säger Anders Gustavsson.
Vad innebär det för blivande studenter?
    - De som går på univeersitetet i dag påverkas inte, men man 
kommer inte kunna söka nästa år till utbildningen utan måste vända sig 
till andra lärosäten, säger Anders Gustavsson.
   Tidigast 2012 tror han att Stockholms universitet kan ha 
undervisning i på de nu underkända utbildningarna. Högskoleverkets 
beslut innebär att universitetet förlorar 200-300 studenter.
    – Södertörns högskola har fått examensrätt så man får vända sig till 
dem, men visst blir det är ett mindre avbräck för lärarförsörjningen i 
regionen, säger Anders Gustavsson.
    Stockholms universitet har den största lärarutbildningen i landet, 

men andra lärosäten kritiseras också av Högskoleverket. Av de 59 
ansökningarna underkänns 21.

Förutom Stockholms universitets utbildningar ger Högskoleverket 
Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Luleå 
tekniska universitet, Mälardalens högskola, Mittuniversitetet, 
Stockholms universitet,  Umeå universitet avslag för inriktningarna för 
grundskolan år 1-3.

Se alla avslagen på Högskolverkets hemsida.

Mikael Bondesson
mikael.bondesson@dn.se “

“FAKTA
Riksdagen har beslutat att från och med hösten 2011 införa fyra 
lärarexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, 
ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen.
Stockholms universitet har ansökt om tillstånd för alla fyra.
Universitetet har Sveriges största lärarutbildning.
Källa: Stockholms universitet”

http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2010/listanpalarosatensomfarexamineragrundlarare.5.4afd653a12cabe7775880002901.html
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DN 17 dec 2010:
“Utbildningsministern: Chockvåg genom 
systemet”
“Utbildningsminister Jan Björklund (FP) välkomnar den stränga 
prövningen av landets lärarutbildningar. 
    – Det går delvis en chockvåg genom lärarutbildningssystemet i 
Sverige i dag — och det tycker jag är bra, för detta är möjlighet till en 
betydande uppstramning. Sverige har rasat i internationella 
undersökningar de senaste åren och vi måste vända det. 
Lärarutbildningen är central i sammanhanget, säger han.

Det måste ställas höga krav på lärarutbildningarna, enligt Björklund. 
Han tillbakavisar kritiken om att lärosätena har haft för kort tid på sig 
för ansökningarna.
   – Det har varit känt sedan flera år att prövningen ska ske nu. Och jag 
utgår från att det har skett en sträng prövning på ett korrekt sätt, säger 
han.

Utbildningsministern påpekar att inte alla lärosäten får avslag på 
grund av för låg kvalitet. För en del lärosäten kommer det att gå att 
snabbt rätta till bristerna, tror han.
   – Universiteten i Stockholm och Umeå är till exempel inne i en 
omfattande omorganisation. Där är det här säkert en signal att skynda 
på den omorganisationen. I några fall går det säkert att komma tillbaka 
ganska snabbt, säger han.

Enligt Jan Björklund är det för tidigt att säga om lärosäten med 
examinationsrätt kommer att få pengar för att ta in fler studenter.
Utbildningsdepartementet har ännu inte tagit ställning till HSV:s 
förfrågan om extra medel för att behandla de nya ansökningarna 
snabbt.
TT”

DN 17 dec 2010:
“Lärarförbundet: Situationen är mycket 
allvarlig”
“Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, är mycket orolig för 
situationen på landets lärarutbildningar.

På fredagen meddelade Högskoleverket att man kommer avslå 21 av 
59 ansökningar om lärarutbildningar på flera av landets lärosäten.
    – Vi har ett mycket stort problem framför oss. Det kommer bli brist 
på lärare både i Norrland och i Stockholmsregionen, säger Eva-Lis 
Sirén till DN.se.

 
Det kommer stora pensionsavgångar de närmaste åren och redan i 
dag har många kommuner svårt att rekrytera behöriga lärare. 
Fredagens besked från Högskoleverket innebär att situationen 
förvärras.
    – Halva Sverige, som Norrland utgör till ytan, kommer inte ha 
någon ny lärarutbildning och i Stockholm, som är en växande region, 
blir läget svårt, säger Sirén.
    Lärarförbundet kräver nu att regeringen, Högskoleverket och 
lärosätena analyserar det akuta läget.
    – Man måste gå igenom ansökningarna, samtidigt vet vi att 
grundproblemet är att lärosätena har för få lärare som har disputerat, 
säger Eva-Lis Sirén.

Mikael Bondesson
mikael.bondesson@dn.se “

“LÄS MER
”Betydligt färre platser hösten 2011”  “
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Färbättring av skolans länkkataloger.
    Statsminister Fredrik Reinfeldt intervjuades  i Lördagsintervjun i 
P1 18 dec 2010 av Tomas Ramberg. Statsministern menade bl a att han 
vunnit valet för att han är bra på att hålla ihop svenska folket. Men han 
har mindre än hälften av rösterna så det är överdrivet.
     Kvällen före intervjuades Mikael Wiehe i programmet “En bok en 
författare”. Han sa då att i en demokrati borde makten komma nerifrån 
och inte uppifrån. Han menade att de skandinaviska länderna länge 
haft det så att makten kommit nedifrån, till skillnad från det mesta på 
andra håll, tack vare  folkrörelserna av många slag , bl a fackförening-
arna och socialdemokratiska partiet. Nu, menade han, svänger det så 
att makten kommer uppifrån, de borgerliga håller på och river ner det 
som byggts upp.
    Lördagen före intervjuades de nya arbetsmarknadsministern i 
lördagsintervjun av Tomas Ramberg, som envist frågade, utan att få 
bra svar, hur arbetslösheten kunde minska för att man sänkte 
levnadsvillkoren för de arbetslösa.
     Man kan beskriva  det svenska samhället som bestående av tre 
klasser, underklassen, medelklassen och överklassen. Till överklassen 
hör statsråden och riksdagsledamöterna, och den politik de för gynnar 
överklassen. Man sänker skatterna för överklassen och försämrar för 
underklassen med en makt som kommer uppifrån.
     Klasskampen här är av samma slag som i USA, där presidenten 
skrivit under på en kompromiss med republikanerna som innebär att 
alla får sänkta skatter även de med de högsta inkomsterna, till en 
kostnad för staten på många hundra miljarder dollar per år, flera tusen 
miljarder kronor.
    Arbetslösheten i Sverige beror inte på att de arbetslösa inte vill 
arbeta utan  på den globala situationen. 

    Det är viktigt att sörja för individernas förhållanden, men det 
är också mycket viktigt att undvika förstörelsen av de fysiska 
miljöerna och mycket viktigt att åstadkomma sociala miljöer som 

innehåller människor som känner ansvar för utvecklingen av både 
fysiska och  sociala miljöer så att jorden inte förstörs och så att 
människorna kan leva i fred med varandra och i hela världen  få 
drägliga levnadsförhållanden.

Det viktigaste för politikerna borde vara att åstadkomma bra 
sociala miljöer, vilket innebär att man borde se till att 
människorna får utbildning , direkt  genom skolorna och indirekt 
genom massmedier och seder och bruk, så att de blir så kunniga 
och ansvarskännande som behövs.

Samhällskunskapsämnet i skolan är inte tillräckligt bra. Man kan 
nog inte snabbt  ändra de nyligen antagna läroplanerna, men man 
kan förättra de länkkataloger som finns som komplement till den 
undervisning det blir.  skollink.se  har bättre utvecklingsmöjlig-
heter än Länkskafferiet.

De länkar skollink.se har redovisas i

Sven Wimnell  20 dec 2010 :
Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring 
av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan.
Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Där anges  också uppgifter om länkar som Länkskafferiet och 
Mölndals biblioteks länkkatalog  har och som kan komplettera 
skollink.se. Någon värdering av länksamlingarna har inte gjorts, 
men det är möjligt att de kan vara ofullständiga.

Skolverkets Länkskafferi och skollink.se bör innehålla kunskaper 
om verksamhetsområdena och socialdemokraternas nya politik 
bör innehålla krav om verksamheterna.  
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Sven Wimnell: Planering och styrning. 
En svensk världsplanering behövs.
Från http://wimnell.com/omr36-39t.pdf 
    Man bör skilja noga mellan planering och styrning. Man kan planera 
vad som helst utan att ha några möjligheter att styra det som planeras. 
Svenskarna har inte möjligheter att direkt ingripa i demokratiska 
styrningar eller utvecklingar i andra länder. Svenskar kan  inte styra 
processerna i  Ryssland, USA, Japan, Kina eller något annat land, men 
kan hålla en planering som gäller hur det var, hur det är, hur det kan bli 
och hur det bör bli i dessa länder.

    Svenskarna är beroende av utvecklingen i andra länder och har för-
pliktelser genom överenskommelser att medverka i världens utveck-
ling, det är viktigt att svenskarna får en uppfattning om hur det kan 
och bör bli i andra läner. Därför bör Sverige hålla sig med en svensk 
världsplanering som underlag för svenskarnas agerande i världen.

   Planering innebär att man ställer frågor och svar om hur det var, hur 
det är, hur det kan bli och hur det bör bli. Frågorna bör gälla väsentliga 
saker, och det ska beröras längre bort i det följande. Sådan planering 
bör ständigt pågå och ändras vartefter som förutsättningar och för-
hållanden ändras.

    För att kunna hålla en världsplanering måste man ha en planering 
för förhållandena i Sverige, något som finns i någon mån men behö-
ver utvecklas. Det är politikernas, regeringens och riksdagens uppgift. 
Det sägs att regeringen styr riket, men den gör det utan tillräckligt bra 
planering. Nästan varje dag ger massmedierna exempel på brister i de 
planeringar som finns.

Demokratin.
  I Sverige räknar vi med att makten utgår från folket. Det är den s k 
representativa demokratin som gäller, dvs folket väljer i allmänna val 
representanter som styr i riksdag, kommuner, landsting och till liten 
del även EU-parlamentet. 

   Om det ska bli god demokrati måste det väljande folket ha goda 
kunskaper och värderingar om det som ska styras, det ska överföras till 
representanterna och dessa ska ha goda kunskaper och värderingar och 
kunna styra väl med hänsyn till framtiden på kort och lång sikt och 
med hänsyn till krav och behov både i Sverige och i världen för övrigt. 
På varje punkt i denna kedja finns det stora brister som gör att demo-
kration fungerar illa och alltför dåligt.
 

    Det första steget gäller folkets kunskaper och värderingar om det 
som ska styras och det är alldeles klart att folket inte har tillräckliga 
kunskaper och inte har tillräckliga kunskaper om  värderingar som 
behövs i dagens komplicerade värld. Samma gäller för representan-
terna som man kan ställa större krav på. Överföringen från folket till 
representanterna görs av de politiska partierna och har stora brister och 
det gäller också styrningarna som görs. 

    De valda representanterna  delegerar ofta styrningar till under-
liggande tjänstemän och nämnder o d. Riksdagen stiftar lagar och styr 
med budgetpengar o d och delegerar till regeringen och den i sin tur i 
stor utsträckning till myndigheter, bolag  o d. Möjligheter till fel i 
överföringar är enorma. Det behövs tydlighet i alla överföringar och 
goda kontroller av att överföringarna blivit rätt gjorda. Det är vanligt 
med otydlighet i överföringarna och att det efteråt år svårt att hitta 
någon ansvarig för fel. 
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En inledning om planering. Från omr 36-39za

Det är problem med världens klimat. Klimatförändringarna ger redan 
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 utvecklingen 
och människorna agerar enskilt och i grupper som finns i olika stor-
lekar. 

* Hela världens befolkning representeras av Förenta nationerna, FN. I 
FN  finns underliggande organisationer som svarar för delar av de 
totala verksamheterna. 

* Befolkningar i grupper av länder representeras av regionala orga-
nisationer som Europeiska unionen, EU, och motsvarande eller likande 
organisationer i andra delar av världen. I EU finns bl a Kommissionen 
med underavdelningar och Europaparlamentet med partigrupper och 
utskott.

* Befolkningen  i de olika länderna representeras av regeringar och 
riksdagsförsamlingar o d med departement och riksdagsutskott o d. 
Under dessa finns  myndigheter med särskilda uppgifter.

* På lägre nivåer kommer kommunstyreler och kommunförsamlingar, 
med underavdelningar.

De nu nämnda har vissa bestämda maktbefogenheter. Vid sidan av 
dem finns organisationer för arbetsgivare och anställda av många kate-
gorier och organisationer för olika uppgifter och intressen, t ex 
forskare, tillverkare och konsumenter. 

Nedanför eller utanför organisationerna finns de enskilda människorna 
med egna kunskaper, erfarenheter och tycken.

När man säger att organisationerna representerar dem inom gruppen är 
det inte helt korrekt, de representerar på sin höjd en majoritet i  
gruppen, och de kanske bara representerar ett ledarskikt i gruppen.

I alla planeringsmomentet hur det var, hur det är, kan bli och bör bli 
kan göras olika beskrivningar som strider mot varandra. T ex när det 
gäller kostnader för klimatförbättringar finns olika beskrivningar om 
hur det bör bli, fattiga länder anser att de rika länderna bör betala 
mycket, men de rika länderna tenderar av girighet att motsätta sig det. 

Arbetsgivare och anställda brukar ha olika uppfattningar om lönernas 
storlek. Socialdemokrater och moderater kan ha olika uppfattningar i 
många ärenden. Journalister kan  vinkla beskrivningar om hur det är. 
Direktiv till offentliga utredningar kan vara missledande. Politiker kan 
göra beskrivningar  som utelämnar viktig information för att få fler 
röster. De kommersiella reklammakarna är specialister på att med 



förföriska formuleringar framställa varor och tjänster som enbart för-
delaktiga för köparna. 

Beskrivningar i de fyra planeringsmomenten kan vara av olika kvali-
tet och kan vara dåliga. Beskrivningar från vetenskapliga institutioner 
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, varom 
mera längre fram idet följande.

Det är viktigt att observera, att man kan planera vad man vill utan att 
ha möjlighet att besluta om åtgärder. Sverige bör hålla sig med en 
världsplanering som underlag för deltagande i styrningar  i internatio-
nella organisationer och som underlag för utbyten med delar av värl-
den som inte regleras genom sådana organisationer. 

Planeringar syftar i första hand till att skaffa sig kunskaper och i andra 
hand till att påverka. Det är sålunda bra att skaffa sig kunskaper om 
hur det var, är, kan bli och bör bli i andra länder, t ex USA, Kina, 
Ryssland, utan att ha möjlighet att besluta om förhållandena i de 
länderna. 

Med planeringar avses här kunskapsbildande processer och ska inte 
förknippas med s k planhushållningar som förekom i det kommu-
nistiska Sovjetunionen. 

När det gäller åtgärder som kan följa av uppfattningar om vad man bör 
vilja och göra finns det två olika områden som beror av maktför-
hållandena: offentliga demokratiskt styrda beslut i offenliga organisa-

tioner och beslut av privata organisationer och enskilda personer. 

Det vill säga offentliga organisationer av typ FN, EU, stater och 
kommuner som har laglig rätt besluta. I världen har sådana organisa-
tioner numera vanligen ledning som är vald genom allmänna val, 
direkt eller indirekt, men det förekommer också ledningar av 
diktaturtyp o d, som inte följer av allmänna val. De offentliga orga-
nisationernas åtgärder är inte opartiska utan beror av var lednings-
majoriteten  hör hemma i de politiska skalorna, höger, vänster eller 
något annat. 

Privata organisationer är företag av olika slag, oljebolag, biltillverkare, 
läkemedelstillverkare, telefonbolag, handelsbolag, tidningsutgivare etc 
och arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, löntagarorga-
nisationer, ideella föreningar etc. Privata organisationer är numera ofta 
styrda på ett eller annat sätt av de demokratiska organisationern, men 
har stor frihet att tycka och göra vad de vill.

Den 6 december 2009 började FNs klimatmöte i Köpenhamn.(Skrivet 
hösten 2009, ett nytt möte har hållits i slutet av 2010) Det är meningen 
att man bl a ska få fram åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid-
gaser mm som påverkar jordens klimat och kan förstöra jordklotet om 
inget görs för att förhindra det. Eftersom gaserna sprids i atmosfären är 
det en fråga för hela världens befolkning. Men eftersom det 
huvudsakligen är enskilda personer och privata organisationer som gör 
utsläppen är det svårt att styra förändringar. Utsläpparna inser inte 
tillräckligt väl konsekvenserna av den förstörelse som pågår. 

Världen är på katastrofkurs. Vill man undvika katastroferna måste 
människorna i världen få kunskper och bli medvetna om hur saker 
hänger ihop.  



Det första steget om folkets kunskaper och 
värderingar.
Från http://wimnell.com/omr36-39t.pdf

  Varifrån får människor sina kunskaper?   Man har egna minnen från 
sin levnad, från sin närmaste omgivning, från berättelser där, från 
tidningar och tidskrifter, radio, TV, film, böcker, föredrag och kurser, 
skolan, yrkesverksamheter, och sedan ett tiotal år från Internet.

   Man måste vara hundra år gammal för att kunna ha några egna 
minnen från tiden för första världskriget. 90-åringar kan ha minnen 
från 1920-talet och 80-åringar kan minnas från och med 1930-talet, i 
Sverige har de varit med om de tidiga rundradiosändningarna, de 
första ljudfilmerna och civilflygets barndom med småplan som landade 
på vattnet och för tio kronor tog upp några passagerare för en kort 
rundtur i luften. På 30-talet kunde de se Hitler på journalfilmer och 
höra honom i radio inviga olympiska spelen i Berlin 1936, ett förspel 
till andra världskriget som bröt ut hösten 1939. 

   De som nu är 70 år var mest i förskoleåldern under andra världs-
kriget som slutade 1945 med atombomberna. Dagens 60-åringar 
började skolan ungefär då TV-sändningar började i Sverige och de 
första satelliterna kom upp. 50-åringarna föddes 1957, började skolan 
på 60-talet och var ca 10 år då högertrafiken infördes. 40-åringarna 
började skolan när det s k miljonprogrammet, bygge av en miljon 
bostäder, var slutfört, rekordåren var slut och den första borgerliga 
regeringen på länge kom till.    

  De som nu är 40-50 år och  har ledande positioner i Sverige har  egna 
minnen bara från ett par-tre decennier i slutet av 1900-talet. De som nu 

går i grundskolan och gymnasiet har inga egna minnen från tiden då 
det inte fanns Internet och datorer och mobiltelefoner var ovanliga. 

    De som 2006 fick rösta för första gången var födda 1988 och  hade 
inga egna minnen från tiden före tidigast 1991 då de var tre år gamla. 
För att kunna rösta väl måste man ha kunskap om det förgångna och 
förstagångsväljarna måste ha fått kunskaper om tiden före 1991 genom 
skolan och på andra sätt. Valda representanter i 40-årsåldern har inga 
egna minnen för tiden före 1970 då de var tre år, eller 1980 då de var 
13 år. 
 
  Det som hände innan man var född kan vara svårt att förstå och få 
grepp om. Beskrivningar om världen utanför Sverige fanns förr inte så 
mycket av som idag. På 1930-talet talade man om infödingar och 
naturfolk som efterblivna och något mycket avvikande från de 
civiliserade. Numera har de forna infödingarna blivit människor med 
mänskliga rättigheter. Regeringens intresse för europafrågor var litet 
på 1970-talet, nu måste den följa med vad som händer i Europa fastän 
inte mycket märks av det. Klimatproblemen har “satt världen på kar-
tan”

    Med hänsyn till att jordklotet blivit en angelägenhet för alla behövs 
mer kunskaper om världen och dess problem.

    Hur ska man kunna förbättra världen? 
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Svenska väljare okunniga.
Från http://wimnell.com/omr36-39t.pdf
SvD 080119: 

“Svenska väljare okunniga.

Inte ens hälften av väljarna visste att det var en socialdemokratisk 
regering som styrde i Sverige när de skulle rösta i valet 2006. Okun-
nigheten i valmanskåren var också stor i frågor om om arbetslösheten 
och om vilket parti som olika politiker kandiderade för.
    Det är professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet som nu 
presenterat ytterligare siffror från väljarundersökningarna som gjordes 
i samband med valet 2006. Liknande undersökningar har gjorts sedan 
1960-talet och en del av materialet handlar om hur kunniga väljarna är 
när de går in i vallokalen.
    - Det finns stora luckor och det man kan se är att de allra mest 
grundläggande kunskaperna blir sämre för varje gång, säger Sören 
Holmberg.
    Under 1960-talet kunde mellan 65 och 70 procent av väljarna tala 
om hur den sittande regeringen såg ut. Inför 2006 års val var det bara 
46 procent som visste vilket parti som satt i regeringen. Resten hade 
inte en aning eller gissade på något helt annat parti än socialdemo-
kraterna.
    Flest okunniga väljare har socialdemokraterna och det rör sig då om 
vilka partier som finns, hur Sverige styrs politiskt, enkla personfrågor 
och vad olika sakfrågor handlar om. Av de kunnigare väljarna röstar 
flest på folkpartiet och sedan moderaterna.
   Kunskapsnivån påverkar även viljan att rösta överhuvudtaget. 40 
procent av okunniga avstod från att rösta medan 95 procent av de 
kunniga utnyttjade sin möjlighet att välja.

På 1960-talet kunde 60 procent av de tillfrågade namnge en lokal eller 
regional politiker som kandiderade till riksdagen. Vid mätningen 2006 
var det bara 40 procent.
    - Och detta trots att exponeringen i medierna blivit mycket större 
och att vi hade personval för tredje gången. Fiasko är väl rätta ordet 
för den reformen, säger Sören Holmberg.
    Undersökningen visar också att kunnigheten ökar ju äldre man blir. 
De allra äldsta pensionärerna, 71-80 år, var bäst på att sätta partibe-
teckning efter olika politikernamn jämfört med förstagångsväljarna 
18-21 år. Hela 92 procent av de äldre visst att Bosse Ringholm var 
socialdemokrat medan 30 procent av de unga anade det.
   Motsvarande siffror för Jan Eliasson (s) var 80 mot 17 procent, för 
Carin Jämtin (s) 68 mot 15 procent, Karin Pilsäter (fp) 60 mot 2 
procent, Gunilla Carlsson (m) 42 mot 2 procent, Yvonne Ruwaida 
(mp) 35 mot 2 procent, Alice Åström (v) 21 mot 1 procent medan bara 
4 procent av de äldre och 3 procent av de yngre visste att Fredrick 
Federley är centerpartist.

Fredrik Mellgren  08-13 58 59 fredrik.mellgren@svd.se &#8220;

Vid valet 2010: se område 31 i http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf 

Kommentar nov 2010: Socialdemokrater säger efter valnederlaget 
2010, att medlemmarna ska få tala om hur partiets politik ska bli.
Men medlemmarna är sannolikt mindre vetande än ledarna inom 
partiet och har fördomar som ledarna. De förtroendevalda har 
mycket större utredningsresurser än vanliga medlemmar och 
borde kunna  ge bättre svar än gräsrötterna. Socialdemokratiska 
väljare (eller icke-väljare)  som inte är medlemmar hur ska de 
kunna komma till  tals? Ledarna måste utforma politiken och göra 
det skickligt, skickligare än tidigare. Och lyssna på gräsrötterna 
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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   bokstavs-
ordning, 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. 
    Socialdemokraternas nya politik bör innehålla politik om  hur 
forskning, informationsflöden och informationsmedel bör skötas.

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



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.



Socialdemokraterna kan lätt planera 
världens framtid på följande sätt:
Skriv:

Sverige
93 Världen
94 Europa
95 Asien.
96 Afrika.
97 Nord- och Mellanamerika
98 Sydamerika
99 Australien. Oceanien. Rymden 

alla länder i Europa
alla länder i Asien.
alla länder i Afrika.
alla länder i Nord- och Mellanamerika
alla länder i Sydamerika
alla länder i Australien. Oceanien. Rymden 

913 allmänt om kommuner
914 alla kommuner i Europa
915 alla kommuner i Asien.
916 alla kommuner i Afrika.
917 alla kommuner i Nord- och Mellanamerika
918 alla kommuner i Sydamerika
919 alla kommuner i Australien. Oceanien. Rymden 

För alla dessa områden: redovisa hur det var, är,  kan bli och bör 
bli för verksamheter i SW klassifikationssystem för verksamheter, 

vid ett antal tidpunkter socialdemokraterna tycker är lämpliga, 
exempelvis  2015, 2020, 2030, 2050, 2100. 

Redovisa därefter vilka åtgärder som behövs för att nå målen, 
och redovisa konsekvenserna, i jämlikhetsperspektiv, för
* 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. 

    Det är inte svårare än så. Det kan emellertid vara svårt att få tag i 
alla detaljer. I Sverige finns flera tusen professurer och professorer som 
borde kunna hjälpa till, men det finns ingen offentlig förteckning över 
dem. 
    Offentliga myndigheter borde också kunna hjälpa till, men den 
offentliga adresslista som fanns tidigare över dem är avskaffad. 
    Att samla ihop alla uppgifter om världen utanför Sverige kan vara 
svårt och socialdemokraterna får finna metoder att förenkla det. 
Utrikesdepartementet och dess kontor världen över borde kunna hjälpa 
till, men de har kanske inte resurser att göra det. 
    Om socialdemokraterna börjar med att planera Sveriges framtid 
finner de kanske ut vad de behöver koncentrera sig på när det gäller 
världen utanför Sverige.



Planeringen för Sverige borde socialdemo-
kraterna klara. Planeringen för världen kan 
vara svårare.  
   Karl Petersen (S) kommunstyrelsens ordförande i Luleå går varje 
dag på Storgatan i Luleå och träffar folk som tipsar honom om hur han 
bör styra Luleå. Denna metod går inte använda når det gäller hur man 
bör styra Sverige och världen. I de ämnena kan man inte få tillräckliga 
tips på gatan.
     Riksdagsvalet gäller hur man ska styra Sverige och till en del styra 
världen. Blir man vald till riksdagen är första frågan hur man ska styra 
därifrån. Men styrningen sker från regeringen till vilken riksdagen 
delegerar styrningsuppgifter. Regeringen i sin tur delegerar till ett stort 
antal myndigeter (och myndigheter kan delegera till tjänstemän), och 
till kommunerna.
    Kunskaper som behövs för styrningar skaffas till en del fram hos 
riksdagens organ , regeringens inre organ och  myndigheter mm, men 
skaffas även fram från forskare, särskilda utredningar, privata 
näringslivet, folkrörelser, opinionsundersökningar  mm. För 
styrningarna behövs faktakunskaper och kunskaper om värderingar om 
hur man bör välja. Och detta utvecklas hela tiden så att det som gällde 
igår inte alltid gäller idag. 
    När man röstar på riksdagskandidater behöver man veta vad de kan 
och vilka värderingar de har, hur de tänker styra. Riksdagsledamöterna  
har rätt att ha åsikter om riksdagens organ - utskotten mm, 
departementens organ, myndigheterna, de staliga bolagen och 
kommunerna. 
    Partierna bör i valrörelserna och i sin kontinuerliga information 
berätta om hur de vill att riksdagen, utskotten, departementen och 
myndigheterna, kommunerna  etc  bör sköta sina arbeten, till vilka 
också ingår hur EU, FN och likande organ bör skötas.

     Om socialdemokraterna inte förmår att utforma all politik för 
Sverige och hela världen bör de åtminstone ställa krav på de 
nämnda organen hur de ska lägga upp sina arbeten, hur de 
skaffar kunskaper och omsätter dem i förslag, åtgärder o d.       
    Eftersom kunskaper produceras av statligt betalda professurer/
professorer bör  riksdagsledamöterna också ha rätt till kunskaper 
från dem och ha åsikter om vad de skulle vilja ha forskat om.
     Väljarna borde ha rätt att få veta vad ledamöterna kan och 
var de hämtar nya kunskaper och värderingar  som behövs., hur 
de vidareutbildar sig. 
    Hela tiden bör man undersöka verksamheterna enligt det 
uppgjorda klassifikatiossystemet och få med alla verksamheterna.
    I forskningsarbetet  om samhällsplaneringens problem har 
åtskilliga gånger myndigheter, organisationer etc klassificerats 
enligt systemet. Myndigheter, organisationer etc förändras med 
tiden så att listorna över dem ändras vartefter.

    Socialdemokraterna har omkring 150 ledamöter i riksdagen, vilket 
borde kunna ses som en stor utredningsresurs, som borde kunna ta 
reda på vad partiet vill ifråga om vad partiet, utskotten, departementen, 
myndigheterna,  de statliga bolagen, kommunerna, EU, FN, forskarna 
etc bör göra. Om partiet kan klargöra det har partiet början på en 
planering för Sverige och världen. 

En lista med verksamheter m m:
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.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
 

http://wimnell.com/omr40t.pdf
http://wimnell.com/omr40t.pdf


DN 24 dec 2010, ledare:

“Världen väntar inte”
“Från Mellanöstern till Cancún har det gångna året präglats av 
oförmåga att möta utmaningarna. Inför 2011 behövs provisoriska 
utopier som bryter vanmakten, inte grandiosa visioner.”

“I ett av sina självbiografiska verk berättar Ivar Lo-Johansson om hur 
han klarar sig genom en lång och dyster vinter genom att fantisera om 
ett par promenadskor. Han ser framför sig hur han en vacker vårdag tar 
på sig de nya skorna och går från Bastugatan på Söder ner till Den 
Gyldene Freden.

Man skulle kunna kalla Ivar Lo:s skor för en ”provisorisk utopi” av det 
slag som den polske filosofen Leszek Kolakowski ivrade för – en mer 
blygsam dröm om framtiden som ger kraft och tillförsikt när nuet ter 
sig grått och tröstlöst. Till skillnad från de stora utopierna som oftast 
kräver en omdaning av männniskonaturen som inbjuder till tvång och 
våld.

 
I sina bästa stunder är julen en provisorisk utopi. För den icke-
religiöse bär den förhoppningar om gemenskap och kärleksfulla gåvor, 
för den kristet troende symboliserar den att Gud skickat sin son till 
jorden för att frälsa mänskligheten.

Men julfirandet kan också bli kvävande, en skenhelig orgie i 
konsumism och materialism. I stället för att ge hopp och kraft infinner 
sig en känsla av tomhet. Människor svälter, krig rasar, planeten blir allt 
varmare – och många av dem som har resurser sticker huvudet i en 
julklappssäck full av platt-tv-apparater och Ipads.

Denna jul är kanske frestelsen att fly verkligheten starkare än på 
länge. Även om den globala ekonomin delvis har återhämtat sig från 
den stora krisen är det svårt att känna tillförsikt inför den närmaste 
framtiden.

I västvärlden tvingas många länder till kraftiga nedskärningar som 
ofrånkomligt drabbar de svagare i samhället. I ett globalt perspektiv 
har krisen inneburit att den framgångsrika fattigdomsbekämpning som 
drivits i FN:s millennieprogram bromsats upp.

Det gångna året har också bjudit på få framgångar när det gäller att 
släcka världens konflikthärdar. Fredsprocessen i Mellanöstern är 
dödare än någonsin och den militära interventionen i Afghanistan 
rullar vidare utan resultat. De demokratiska framstegen har varit få: i 
Kina, Nordkorea, Iran och andra länder tycks de auktoritära regimerna 
sitta stadigt. Och i Cancún i Mexiko har världens klimatpolitiska 
impotens än en gång demonstrerats.

I en rad nationer har det gångna årets inrikespolitik varit håglös. 
Barack Obama, som väckt så stora förhoppningar, har fått allt tyngre 
lerfötter, inte minst efter republikanernas seger i mellanårsvalet i 
november. Europa är sargat av krisande euro, växande nationalism och 
otillräckliga ledare som Merkel, Sarkozy och Berlusconi.

Sverige upplever visserligen stark ekonomisk tillväxt, men den 
matchas inte av någon politisk framåtanda. Socialdemokratin befinner 
sig i kris och den borgerliga alliansen vann valet i kraft av en 
framgångsrik hantering av den gångna finansturbulensen snarare än 
långsiktiga visioner.



Något enkelt recept för hur vi ska återerövra en mer hoppfull rörelse 
mot framtiden finns förstås inte. För en del är det lockande att frossa i 
nattsvart pessimism och apokalyptiska visioner av jordens undergång. 

Andra klamrar sig fast vid en flack utvecklingsoptimism där 
ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling förväntas lösa alla problem.
Men det världen behöver i dag är snarare provisoriska utopier, där 
realism och hopp balanserar varandra. Och det finns ljuspunkter i 
mörkret som det går att bygga vidare på.

Även om EU haltar har den ekonomiska krisen ökat insikten om att de 
europeiska länderna måste samarbeta och stötta varandra. 
Svårigheterna med att uppnå FN:s millenniemål har väckt nya frågor 
om vad som krävs för att de fattiga i de nya tillväxtländerna ska kunna 
få politisk röst. Efter valframgångarna i november har de amerikanska 
republikanerna inte klarat av att upprätthålla sin vägrarfront och 
Barack Obama har fått igenom flera reformer, inte minst Startavtalet 
om nedrustning.

Den starka svenska ekonomin skapar öppningar för en debatt om 
vilket slags framtida samhälle vi vill ha – om någon förmår ta iniativet. 
Och de nedskruvade förväntningarna i Cancún kan visa sig bli 
startskottet för mer realpolitiskt grundade klimatöverenskommelser.
Inga stora framsteg, men ändå små rörelser som kan ge inspiration. 
Människan befinner sig inte bara där hon går och står i sina skor, som 
Ivar Lo påpekade.

DN 24/12 2010 “

DN 27 dec 2010:

“En modernare värld”
“Trots kylan fortsätter den globala uppvärmningen. Behovet av 
internationella insatser kvarstår. Inte minst krävs insatser för 
modernisering av utvecklingsländerna.”

“Köldrekorden har duggat tätt den senaste tiden. I stora delar av 
landet ser årets december ut att bli den kallaste på över ett sekel. 
Någon kanske frågar sig om den globala uppvärmningen har stannat 
av. Så är det tyvärr inte. Tendensen mot ett varmare klimat fortsätter. 
Första halvåret 2010 hade den högsta genomsnittliga världstempera-
turen sedan 1880 och året som helhet lär inte bli något undantag.

Jämfört med åren innan har det dock talats ganska tyst i 
klimatfrågan. Den globala uppvärmningen har kylts av – om inte i 
praktiken så i den politiska retoriken. Någon stor fråga i höstens val 
blev den heller aldrig. Långsiktiga och komplicerade frågor har en 
tendens att försvinna ur debatten när det verkligen gäller. Alternativt 
reduceras de till symbolfrågor, som i ”sälvalet” 1988 då Miljöpartiet 
äntrade riksdagen.

     Allvarligare än denna ”debattlogik” är att symbolerna även har fått 
prägla den svenska miljöpolitiken. Under den gångna mandatperioden 
slog regeringen på stora trumman för sin miljöbilspremie, som i hög 
grad var ett stöd till etanolbilar. Oppositionen har å sin sida velat 
övertrumfa regeringen i nationella miljösatsningar med motiveringen 
att Sverige ska vara bäst i klassen när det kommer till utsläppsredu-
ceringar. Inget av detta är särskilt seriöst om man verkligen vill 
åstadkomma resultat för miljön.



Riktade stöd är beprövat dyra och ineffektiva. Den svenska 
etanolsatsningen har rentav varit kontraproduktiv från miljösynpunkt 
då etanolproduktion är väldigt energislukande. En del förbättringar av 
miljöpolitiken har skett under senare år men behovet av renodling 
finns kvar. Koldioxidskatten är, tillsammans med utsläppshandel, ett 
överlägset instrument för att minska föroreningar i form av 
växthusgaser. När det kostar att smutsa ned tvingas företagen att hitta 
nya lösningar – vilket i regel är både billigare och effektivare än 
politiska pekpinnar och medialt gångbara symbolåtgärder.

    Talet om att Sverige ska ”gå före” i miljöpolitiken har ännu 
tydligare drag av just symbolpolitik. Sverige har redan gjort mer än de 
flesta andra länder och står för en bråkdel av de globala utsläppen. De 
svenska miljösatsningarna skulle göra mångdubbelt större nytta om de 
investerades utomlands.

Världens rika länder har överlag ett stort ansvar – inte i att gå före 
med egna miljösatsningar på marginalen – utan i att hjälpa övriga 
länder med deras modernisering.

    Mycket kan göras, även utanför FN:s förhandlingsmaskineri. 
Rådgivning, samarbete och miljöteknikexport hör förstås dit, men 
även utvecklingsbistånd och avlägsnande av handelshinder.
Ska världens länder kunna samarbeta krävs i längden att den 
ekonomiska tillväxten kommer fler till del. Utvecklingsländerna måste 
nå upp till en levnadsnivå där de är beredda att ta sin del av klimat-
ansvaret. Att lösa klimatfrågan genom att en stor del av världens 
befolkning fortsätter att leva i misär är inget alternativ. Länder på 
uppgång, som Kina och Indien, kommer aldrig att acceptera att hålla 
tillbaka sin utveckling.

Exemplet USA visar dock att rikedom inte räcker för en 
ansvarstagande miljöpolitik. Politisk handlingskraft kräver att 
allmänintresset sätts först. För många länder innebär det mer av 
demokrati, rättssäkerhet och internationellt samarbete. Förutsättningen 
för det är ökad ekonomisk tillväxt, strukturomvandling och 
modernisering. Miljöhänsyn och utveckling kan inte sättas emot 
varandra om vi ska komma någonvart. Det är ingen ny insikt. Men 
förhoppningsvis kan klimatfrågan sätta nytt ljus på behovet av global 
modernisering och framtvinga ett vidare perspektiv än det snävt 
nationella.                                                      
 DN 27/12 2010 “



FORSKNING & FRAMSTEG 1-2011:

“Staffan Ulfstrand: Vattna grannens 
krukväxter och få en livförsäkring”
" Människan är den mest framgångsrika djurart som någonsin existerat 
på Jorden, om framgång mäts i andel av den globala resursmängden. 
Tiotusentals andra arter är på fallrepet till följd av vår egocentriska 
ombyggnad av Jordens ekosystem.
    Ett nytt år står för dörren. Hur stor, kan man undra, blir förlusten av 
biologisk mångfald under det enda året 2011 - en tidrymd kortare än 
en blinkning i livets historia på vår ensamma planet?
    Många förutser en framtid med ett överflödande folkhav, ett 
skadskjutet klimat, sönderfallande ekosystem, svält och törst. Dessa 
prognoser kan inte viftas bort. Hotet mot mänskligheten är
mänskligheten.
    Som alla arter har även Homo sapiens fatt sina egenskaper genom 
naturligt urval. Vissa anlag ökar i frekvens, medan deras alternativ 
minskar. Somliga individer får helt enkelt fler barn och barnbarn än 
andra.

l ETIOPIEN HAR MAN PÅTRÄFFAT de äldsta fossila ske lett-
delar, cirka 200 000 år gamla, som inte går att skilja från motsvarande 
från moderna människor. För ungefär 70 000 år sedan tog sig en eller 
flera människogrupper över Röda havet till Arabien, och uppfyllde till 
slut hela världen. Här och var mötte de människor av en annan art, 
som av något skäl försvann förr eller senare. De egenskaper som
gav våra artfränder deras framgång hade givetvis inte uppstått i en 
handvändning. I deras psyke ingick vissa drag som gav dem 
förutsättningar för deras expansionsförmåga. Viktigast var sannolikt

förmågan att samverka och att lära av varandra. Kort uttryckt: de hade 
förmågan till kultur.
    Kultur är hela den mängd av kunskaper, regler och sedvänjor som 
finns i en grupp utan att detta beror på gemensamma arvsanlag. I 
stället är det den sociala inlärningen-"efterapningen"-som skapar en 
för varje grupp karakteristisk kultur. Socialiteten är en förutsättning för 
kulturen.
    Varje grupps kultur innehåller ett detaljerat regelverk som måste 
följas till punkt och pricka: snyltare, svikare och snikare straffas hårt. 
Samtidigt förändras kulturen snabbt jämfört med det darwinska 
urvalet. Därigenom ökar den vår förmåga att hantera nya situationer.
    För omkring 15 000 år sedan insåg ett antal snillen i Mellersta 
östern att "förslavandet" av vissa ätliga växt- och djurarter skulle vara 
ett sätt att säkra och öka näringstillgången. Det blev början på den 
befolkningsökning som nu hotar vår arts fortlevnad. Samtidigt har den 
möjliggjort den snabba tekniska utvecklingen: om 1 procent
av alla människor är snillen, finns det fler snillen
bland tio miljoner än bland tio tusen.

MÄNNISKANS SOCIALITET ÄR UNIK. Även individer som inte 
är släkt gör varandra tjänster utan att förvänta sig gentjänster. Likväl är 
Jorden en arena för konflikter. Varför?
   Framför allt därför att människors "snällhet" är selektiv och 
företrädesvis utövas inom en viss grupp. På otaliga sätt markerar vi 
våra grupptillhörigheter. Människor i många länder exponerar
hellre och tydligare att de hör till en viss etnisk grupp eller stam än till 
en nation. Anhängare av olika religioner utmärker sig med speciella 
symboler och ritualer. Den ohyggligaste varianten är när barn ärras 
eller stympas för att outplånligt fastlägga deras grupptillhörighet. Visst 
avstår vi svenskar pengar till nödlidande som drabbats av en tsunami
eller som flyr från förföljelse till vårt land, men det allra mesta stannar 



i Sverige, kallas för skatt och gynnar i första hand medborgarna.
    Det har alltid varit viktigt för människor att stödja sin grupp 
eftersom den är en förutsättning för överlevnad och förökning. Genom 
så kalllade prosociala beteenden - alltifrån att vattna grannens 
krukväxter till tapperhet i fält - bidrar individen till att stärka 
gruppsammanhållningen. Sådana beteenden kan se altruistiska ut, men 
skenet bedrar. I själva verket är de inbetalningar till den egna 
livförsäkringen.
   Antag att experternas prognos är korrekt och att mänskligheten 
är på väg in i en existentiell kris. Kommer våra psyken, genom 
årmiljoner formade av naturligt urval som premierat "vi mot 
dem", att klara av den omställning som krävs för att inkludera 
alla människor i en enda grupp? 
   Den som lever länge får se...

Staffan Ulfstrand. Pensionerad professor i zoologi, författare till 
många populärvetenskapliga böcker och reseledare. “

DN 24 dec 2010:

“Östern återtar sin makt”
“I dag, julafton 2010, firar stora delar av Världen att ett barn 
föddes för mer än två tusen år sedan. Tanken svindlar om man i 
stället skulle försöka blicka lika långt framåt i tiden. Det är svårt 
nog att gissa vilka stora händelser som ska inträffa under de 
närmaste decennierna.”

“Klart är ändå att mycket i Världen snart kommer att vara 
annorlunda än nu. Starka utvecklingstrender pekar mot att 
Nordamerika, Europa och Japan får lämna utrymme åt två växande 
giganter. Fram till år 2050 blir Kina och Indien alltmer dominerande i 
den globala ekonomin (se grafiken).

Förändringen blir dramatisk, men egentligen handlar det inte om något 
helt nytt. I stället rör det sig om ett återtåg till den fördelning som 
rådde redan vid vår tideräknings början. Beräkningar av brittiske 
ekonomen Angus Madison visar att Kina och Indien hade världens 
största ekonomier så tidigt som runt år 0.

Detta övertag höll ända fram till perioden 1750–1800 då den 
industriella revolutionen lyfte Europa – och senare även USA och 
Japan. Från denna tid och långt därefter trycktes Kina och Indien ned 
av europeiska kolonialmakter. Sedan under 1900-talet, när Europas 
position i världen försvagades, blev det i stället amerikanerna som 
övertog den globala dominansen.

Men det är endast de senaste 200–250 åren, grovt räknat, som 
västvärlden har kontrollerat huvuddelen av den globala ekonomin. Nu 



liknar den perioden alltmer en historisk parentes, som redan är på väg 
mot sitt slut.

Folkmängden fäller utslaget när Kina och Indien lyfter från 
århundraden av fattigdom och stagnation. Det är visserligen långt kvar 
innan huvuddelen av deras invånare närmar sig västerländsk materiell 
standard och fortfarande finns många hinder. Men den samlade kraften 
hos dessa två länder är redan enorm, liksom deras möjlighet att driva 
fram förändringar på världsarenan.

En lång tillbakablick behövs för att förstå vår framtid. Den globala 
omvandling som för tillfället pågår är inte unik, annat än att den 
numera huvudsakligen sker i fredliga former. Det är ett framsteg för 
mänskligheten att ekonomisk makt kan förflyttas i stor skala och att 
detta inte måste utlösa krig.

Starka spänningar, liksom störningar av olika slag, är ändå svåra att 
slippa undan. Den globala finanskrisen kan ses mot bakgrund av att 
supermakten USA lever över sina tillgångar och tvingas hämta resurser 
från snabbväxaren Kina. Europa är upptaget av egna problem, medan 
den tidigare uppstickaren Japan har gått in i en långvarig stagnation. 

Världen har inte längre ett enda politiskt maktcentrum som 
Washington eller finansiellt som New York. I stället uppstår alltmer 
omfattande nätverk mellan huvudstäder och finansplatser runt om i 
världen. Kina och Indien kommer att spela en alltmer framträdande 
roll, men blir knappast några supermakter av USA:s sort.

Denna väldiga omvandling inrymmer både möjligheter och faror. I 
bästa fall kan det uppstå en ny maktbalans där olika länders intressen 
jämkas mot varandra, så att man gemensamt kan dra fördel av öppna 

globala marknader och effektiv arbetsfördelning. Men det kräver både 
starkt ledarskap och ökat samförstånd, bland annat kring att bygga upp 
nya fungerande institutioner i stället för den numera föråldrade 
ordning som skapades efter andra världskriget.

Motsatsen, som kan ligga i förlängningen av dagens situation, innebär 
tvärtom mer av blockering och handlingsförlamning. Risken för 
våldsamma konflikter i stor skala är fortfarande begränsad, men hotet 
består främst i bristen på gemensamt ansvarstagande oavsett om det 
gäller frihandeln eller klimatfrågorna. Den globala situationen blir mer 
instabil, vilket leder till fler svårlösta och kostsamma kriser.

Vilken väg som världen kommer att välja är ännu en öppen fråga. 
Men när det gäller ekonomisk utveckling så överväger det hoppfulla, 
trots alla de problem som oftare uppmärksammas. Totalt sett är fler 
människor än någonsin på väg mot ett välstånd som ger dem större 
egna möjligheter.

Julens budskap om frid på jorden får nog inte fullt genomslag, med de 
väldiga förändringar som ligger framför oss. Men en fredlig 
omvandling av världen är fullt möjlig, trots att historieböckerna 
rymmer många exempel på motsatsen.

johan.schuck@dn.se 08-738 14 04 “

Till artikeln hör följande bild:
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Några exemel på problem som politiska 
partier bör ha åsikter om.

DN 30 dec 2010:

”Skandal att myndigheterna struntar i 
människors oro.”
“Konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell om 
vindkraften: Lokala opinioner som strider för sitt närlandskap 
möts av total nonchalans från statliga myndigheter. “

“Den pågående utbyggnaden av vindkraften är ett intrång i 
landskapsbilden som till omfång och påverkan är jämförbar med 
1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. Vindkraftverk har en 
avgörande visuell inverkan på landskapet och den oro och ångest som 
de skapar måste tas på allvar. Någon seriös forskning om hur 
människor påverkas existerar inte. Det är närmast att betrakta som ett 
brott mot mänskliga rättigheter när lokala opinioner möts av 
nonchalans från statligt håll. En fortsatt expansion kräver en mycket 
stor omsorg om lokalisering och hänsyn till naturvärden och 
människors hälsa och miljö, skriver Lars Jonsson och Jan Troell.”

“För att avläsa och uppleva ett landskap måste vi låta blicken landa i 
en punkt, den så kallade flyktpunkten som låter vår hjärna avläsa 
avstånd och teckna perspektiv, det vill säga orientera sig i rummet. I 
öppna landskap blir det ofta en avlägsen punkt som krönet av ett berg, 
en vik eller dunge i fjärran.

 Ett vindkraftverk med snurrande rotorblad drar alltid till sig vår 
blick och vi kan inte etablera denna flyktpunkt, vi kan med andra 
ord inte avläsa landskapets visuella värden. Landskapet förlorar 
därmed sitt värde som landskap. Detta är en biologisk funktion 
hos vår hjärna. Vi kan göra experimentet att se ut över ett 



landskap och aldrig låta ögat fixera eller vila i en bestämd punkt, 
mycket snart infinner sig en påtaglig stress som tvingar oss att 
avskärma oss från synbilden.

Den pågående vindkraftsutbyggnaden är ett intrång i den svenska 
landskapsbilden som till omfång och sin påverkan på naturvärden är 
att jämföra med 1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. 
Vindkraftverk har en avgörande visuell inverkan på landskapet och 
möter nästan undantagslöst lokalt motstånd. Den oro och ångest som 
vindkraften ger många människor och dess långsiktiga påverkan på 
hälsa och välbefinnande måste tas på allvar.

Miljöminister Andreas Carlgren har tyvärr valt att möta denna växande 
oro med maktspråk. Uttalanden som att ”lokala tillfälliga opinioner 
ska inte få avgöra vindkraftsutbyggnadens framtid” eller att 
”kommunerna sätter käppar i hjulen” tyder på en bristande respekt 
både för den enskilda människan och kommunernas nuvarande 
vetorätt i vindkraftsfrågor.

Den svenska allemansrätten har medfört att många människor 
engagerar sig i våra gemensamma natur- och landskapsvärden. Den 
”lokala opinionen” som Carlgren tycks se ner på är de människor som 
valt att bo på landet för landskapets och naturens skull. För de flesta är 
landskapet själva grunden för det som sammanfattas inom begreppet 
natur eller miljövård, landskapet som helhet är det rum där naturen 
möter oss, den plats där vi får kontakt med och utvecklar vår 
naturkänsla.

Ofta framförs argument att vi i Sverige har en stor yta och få 
människor varför det måste kunna gå att hitta platser för etablering 
som inte skapar konflikter. Laga skiftet och torparsystemet har i stora 

delar av södra och mellersta Sverige skapat en utspridd bebyggelse 
utan stora obebyggda landskapsrum medan i Tyskland och England 
landsbygden fortfarande domineras av stora privata landområden och 
en bebyggelse koncentrerad till samhällen.

I landskap som till exempel Västergötland, Halland, på Öland och 
Gotland finns sällan områden där vindkraften inte innebär 
intrång i boendemiljöer. En fortsatt expansion bör föregås av en 
mycket bredare och nationell diskussion om vilka områden som 
är lämpliga och vilka som bör sparas i sin helhet. De sista tio åren 
har präglats av en slags huggsexa där kommunerna kommer i 
kläm mellan starka ekonomiska intressen och enskilda 
medborgares försvar av sin hembygd.

Vindval är statens ”forskningsprogram för att ta reda på hur vindkraft 
påverkar människor, natur och miljö” men styrs helt av politiska 
direktiv att underlätta för vindkraften. Någon seriös forskning om 
vindkraftens inverkan på människors hälsa och miljö existerar över 
huvud taget inte.

Projektet ”Vindkraft i öppet landskap, skog, fjäll och hav – lokala 
förutsättningar för acceptans” som löper mellan 2010 och 2012 skall 
exempelvis ”identifiera förutsättningar och strategier som skapar 
acceptans hos lokalbefolkningen för vindkraftsetableringar”. I glättiga 
broschyrer illustrerade med fotografier av kvinnor och barn serveras 
påståenden som ”vindkraftsetableringars negativa effekter på miljön 
har hittills visat sig vara små och få jämfört med effekterna från andra 
verksamheter”. Vindval är knappast att betrakta som ett 
forskningsprogram utan snarare ett politiskt instrument för att kratta 
manegen för vindkraften. Detta är djupt odemokratiskt och i konflikt 



med den Europeiska landskapskonventionen som Sverige undertecknat 
men ännu inte ratificerat.

Riksantikvarieämbetet har utrett frågan om hur den Europeiska 
landskapskonventionen från 2001 skall implementeras i svensk 
lagstiftning. I deras betänkande uttrycks att ”konventionen ställer krav 
på att vardagslandskapet och den enskildes upplevelser ska beaktas 
och uppvärderas och att en större hänsyn skall tas till det upplevda 
landskapet. För att uppnå intentionerna i landskapskonventionen 
behövs aktivt tillämpade lagar och hänsynsregler som håller undan 
oacceptabla förändringar av landskapet”. Allt detta står i konflikt med 
den nu förda politiken kring vindkraften.

Förra årets beslut att etableringar av över sju vindkraftverk enbart 
behöver prövas mot miljöbalken (möjligheten att pröva mot plan och 
bygglagen togs bort) har flyttat makten från den enskilda människan 
och lokalsamhället till förmån för vindkraftsindustrin. Den gedigna 
erfarenhet och kunskap som finns i många kommuner om att bedöma 
byggprojekt ur en landskapsarkitektonisk och mänsklig social vinkel 
gick därmed förlorad, av den orsaken avstyrkte till exempel Boverket 
förslaget.

Prövning av vindkraftverk mot miljöbalken är ofta ett slag i luften 
då 1) miljökonsekvensbeskrivningarna är beställda av 
vindkraftens intressenter och utförda av beredvilliga konsulter, 2) 
det saknas grundläggande forskning på området och 3) samtliga 
myndigheter har fått uttalade direktiv om att underlätta för 
vindkraften. För närvarande saknas ett brett skydd för landskapet 
som visuell miljö i miljöbalken – att fullt ut skriva in 
landskapskonventionens andemening i svensk lag skulle ändra på 
detta, men regeringen dröjer, av vilken orsak?

Om vindkraften skall byggas ut i den takt och i den omfattning som 
regeringen bestämt, kräver detta mycket stor omsorg om lokalisering 
och hänsyn till naturvärden och människors hälsa och miljö. Det är en 
rättslig skandal och närmast att betrakta som ett brott mot mänskliga 
rättigheter när lokala opinioner som enbart strider för sin rätt att 
behålla värdet av sitt närlandskap möts av total nonchalans från 
statliga myndigheter. De som värnar om landskapet som en gemensam 
naturresurs borde höja sin röst.

Lars Jonsson
konstnär
Jan Troell
filmare “

“SNABB UTBYGGNAD
• Den installerade effekten i vindkraftverken har ökat kraftigt de 
senaste åren. Vid årsskiftet 2009/10 låg den på 1.448 MW.
• Elproduktionen för helåret 2009 var 2,5 TWH, en ökning med 26 
procent från året innan. Vindkraftens andel av den totala 
nettoproduktionen av el var 2009 ca 1,9 procent. Vattenkraften svarade 
samma år för 48,8 procent och kärnkraften för 37,4 procent. År 2020 
ska vindkraften – enligt nuvarande planer – producera 30 TWH el. 
Källa: Energimyndigheten “



DN 28 dec 2010:

”Så bygger vi högklassigt för vanliga 
inkomsttagare.”
“Arkitekten Gert Wingårdh och Hyresgästföreningens Barbro 
Engman: Det går utmärkt att bygga nya hyreshus till rimliga 
kostnader och med höga arkitektoniska ambitioner. Den 
tilltagande bostadsbristen i Sverige får inte bara stora 
konsekvenser för den enskilde utan också för arkitekturen. För att 
hålla byggkostnaderna i schack föreslår både byggare och 
politiker en enklare bostadskvalitet. Fula baracker blir därför allt 
oftare den kortsiktiga lösningen på en akut bostadssituation. Detta 
är fel väg att gå. Ett större hyresrättsprojekt i Halmstad visar att 
det går utmärkt att bygga goda bostäder med överkomliga hyror 
och höga arkitektoniska ambitioner. Nya hyreshus ska stå i 
hundra år och det är viktigare än någonsin att de både är 
ekologiskt och estetiskt hållbara, skriver Gert Wingårdh och 
Barbro Engman.”

“Bostadssituationen i Sverige är på många håll akut. Sedan början av 
90-talet har efterfrågan på bostäder varit mycket högre än vad som 
byggts. Detta har hittills medfört att studenter år efter år tältar utanför 
universitet och högskolor, att 7 av 10 unga vuxna tvingas bo kvar 
hemma hos mamma och pappa eller i andra hand och att det inte går 
att flytta till de jobb som finns. Bostadsbubblan är sprickfärdig. Och då 
har den stora generationen 90-talister knappt blivit flyttfärdig än.
Därför var det naturligtvis särskilt intressant att läsa bostadsminister 
Stefan Attefalls inlägg här på DN Debatt 20/12. Attefall deklarerade då 
att hans ambition är att både stärka hyresrättens ställning och se till att 
det byggs mycket mer än i dag. Och det är naturligtvis nödvändigt.

För förutom att dagens bostadsbrist får stora konsekvenser för 
den enskilda får det också långtgående arkitektoniska 
konsekvenser. Vi får ett fulare Sverige. Bostadsbaracker blir allt 
oftare den kortsiktiga lösningen på en tilltagande bostadsbrist. 
Och hyreslägenheter utan köksutrustning och med lägre 
boendestandard föreslås för att hålla byggkostnaderna i schack. 
Både byggare och politiker menar att enda sättet att lösa 
problemen är att bostadskvaliteten måste bli enklare. Men det är 
fel väg att gå.

Förutom att de enskilda lägenheterna får sämre hållbarhet och sämre 
utformning kommer också samhällets brist på ambition och 
långsiktighet att synas i arkitekturen. Denna samhälleliga uppgivenhet 
återspeglar sig också i de förväntningar den unga generationen har på 
hur deras eget boende kommer att gestalta sig. I en tävling för 
arkitektstudenter som genomfördes i våras föreslogs just baracker, 
moduler och tillfälliga överbyggnader som svar på frågan hur 
framtidens boende skulle kunna se ut. Inget nytänkande eller visionära 
arkitektoniska planer fanns över huvud taget.

Det stora problemet är att en framåtsyftande stadsplanering 
riskerar att gå om intet i takt med att man prioriterar kortsiktiga 
och illa genomtänkta lösningar. Det syns tydligt i en rad nya 
stadsdelar i exempelvis Stockholm, där vi ser dagis och skolor 
inrymda i just baracker. I dessa områden har politikerna i sin 
bostadsplanering helt missat att ta sin utgångspunkt i behoven hos 
dem som faktiskt bor där.

Men det finns alternativ till det kortsiktiga och kvalitetskrassa. 
Lösningen är inte kökslösa bostäder. Det går alldeles utmärkt att bygga 
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goda bostäder med högklassig arkitektur och komfort. Dessutom borde 
det vara omöjligt för både politiker, boende och byggare att acceptera 
ett bostadsbyggande där kraven på utformning, standard och kvalitet 
hela tiden sänks.

Vi sitter för tillfället i samma jury där vårt uppdrag är att bedöma 
utformningen av ett större hyresrättsprojekt i Halmstad. Ett projekt där 
kraven på kvalitet och komfort är mycket högt ställda. I bästa fall får 
beställaren, Halmstad Fastighets AB (HFAB), hyreshus som de inte 
visste att de ville ha. Arkitekturen ska helst sticka ut och komforten 
vara av hög klass. Här har bostadsbaracker inget att hämta.

Talar vi om tusentals Turning Torso? Inte alls. Det här ska vara 
bostäder som även medelinkomsttagare har råd att bo i.
Men smakar det så kostar det väl? Inte nödvändigtvis. Genom att 
kostnaderna definieras i förväg hålls priset nere. HFAB har garanterat 
att hyran inte ska överstiga 1.365 kronor per kvadratmeter i 2010 års 
hyresnivå. Den årshyran innebär att en trea på 77 kvm inte har en hyra 
som överstiger 8.800 kr i månaden. Är det möjligt i Halmstad är det 
också möjligt i andra städer.

Ett tak för produktionskostnaden triggar de kreativa att komma 
med nya lösningar. När det inte går att förlita sig på de beprövade 
metoderna måste det till något nytt. Att det svenska byggandet 
domineras av några få mycket stora aktörer är en orsak till både 
höga kostnader och låg kvalitet. Fungerar inte konkurrensen som 
den ska får problemen hanteras på andra sätt.

I dag låter man byggkostnaderna dra i väg och man får allt mindre 
kvalitet och komfort för pengarna. Det kostar, men smakar inget 
särskilt. Kostnaderna för nybyggnation har med råge passerat 2.000 

kronor per kvadratmeter på sina håll. 15.000 kronor i hyra för en 
nybyggd hyrestrea är inte ovanligt i Stockholm. Och för de pengarna 
får man i bästa fall lätt upphottad nyfunkis vid kajkant.
Men det duger inte om Sverige ska bebyggas så att också kommande 
generationer kan känna stolthet över de hus vi skapat.

Prispressen i byggbranschen är anmärkningsvärt låg och därför 
kan nybyggnadskostnaderna dra i väg. Det finns ingen sektor som 
har så låg produktivitet och där det händer så lite som i 
byggbranschen. Det har fastslagits i flera statliga rapporter med 
talande titlar som ”Skärpning, gubbar!” och ”Sega gubbar”. I ett 
sådant läge blir byggprojektet i Halmstad med tydliga prisramar 
och krav på kvalitet särskilt viktigt.

Hyreshusen som byggs i dag ska stå i hundra år. Gärna längre. Då 
måste vi ta steg framåt, inte bakåt. För i dag är det viktigare än 
någonsin att husen inte bara är ekologiskt hållbara – de måste också 
vara estetiskt hållbara. Och det uppnår man knappast med en defensiv 
och desperat bostadspolitik.

Ett genomtänkt, hållbart och framtidsinriktat bostadsbyggande 
är en nödvändighet. Det går utmärkt att bygga goda bostäder som 
har höga arkitektoniska ambitioner. Och det ska göras med 
tydliga kostnadsramar och krav på kvalitet och komfort. Det är 
först då vi får en offensiv och utmanande bostadspolitik.

Gert Wingårdh
arkitekt
Barbro Engman
förbundsordförande
Hyresgästföreningen “



“PROJEKTET I HALMSTAD

Nästa år planerar Halmstads Fastighets AB, HFAB, 150 lägenheter i 
kvarteret Jordmånen på Nissastrand i centrala Halmstad. För att skapa 
prisvärda hyresrätter med hög kvalitet tas ett nytt initiativ med en i 
förväg fastställd produktionskostnad.
Byggföretag i både Sverige och Danmark har bjudits in för att delta i 
gestaltningen och uppförandet av de nya bostäderna – den största 
nyproduktionen i Halmstad på tio år. Efter urval kommer anbud och 
förslag att begäras in och en bedömningsgrupp ledd av arkitekten Gert 
Wingårdh kommer att granska och utvärdera förslagen.
– Genom detta tillvägagångssätt definieras kostnaderna i förväg 
samtidigt som vi maximerar kvalitet för att få ut mesta möjliga av 
boendet, säger HFAB:s vd Terje Johansson.
Källa: HFAB “

DN 28 dec 2010:

”Slå vakt om meddelarfriheten.”
“Landstingsråd (FP): Meddelarskydd behövs i all offentlig 
verksamhet, även privatdriven. Nu måste regeringen agera.”

“När missförhållanden i offentlig verksamhet uppdagas är det ofta en 
modig människas förtjänst. Om ingen vågar slå larm, är risken att 
missförhållandena aldrig upptäcks, än mindre åtgärdas. Svensk 
meddelarfrihet är till för att medarbetare som ser problem ska kunna 
berätta om dem, utan att behöva oroa sig för de personliga 
konsekvenserna.

Uppmärksamheten kring till exempel Göteborg Energi och Södertälje 
sjukhus bidrar till att hålla principen levande – men den måste också 
anpassas till dagens verklighet i välfärden.

Det är hög tid att inse att meddelarskydd behövs i all offentligt 
finansierad välfärdsverksamhet – även den som drivs av privata 
företag. Det är pinsamt att vi har en borgerlig, liberal regering 
som inte agerar.

Vården har ett högt förtroende bland svenskarna. I Stockholms län 
stiger förtroendet för vården år för år. Detta förtroende bygger på 
ständig förbättring för att ge bästa möjliga vård – och på att vi kan lita 
på att alla har rätt kompetens, bemöter patienter och kolleger med 
respekt, och gör sitt allra bästa för sina patienter.

När något går snett är det oerhört viktigt att det uppmärksammas och 
kan rättas till. ”Whistleblowers” har en nyckelroll som kompletterar 
reguljära uppföljningar och tillsyn. Grundlagarna ger också frihet att 



meddela sig med journalister och andra, och rätt till anonymitet. 
Källan får inte efterforskas och är skyddad mot repressalier.

I Stockholms läns landsting är vi tydliga och har steg för steg 
stärkt skyddet för medarbetare som avslöjar missförhållanden. 
Tidigare i år slog vi fast det i vår nya personalpolicy, det viktigaste 
styrdokumentet i landstingets arbetsgivarroll. I budgeten för 2011 
som är styrande för hela landstingets verksamhet med över 40 000 
anställda understryker vi att en god arbetsmiljö innebär en trygg 
arbetssituation för medarbetare som slår larm om misstänkta 
missförhållanden.

I relationen till våra olika fristående vårdgivare är inställningen 
också klar: i de allmänna villkor som omfattar alla vårdavtal 
framgår att meddelarfrihet ska råda.

Våra egna verksamheter arbetar nu alla aktivt med att se till att 
”whistleblowers” får det skydd de ska ha och att medarbetarna känner 
till detta. I privata företag som utför vård är det betydligt svårare, 
vilket är ett välkänt problem. Grundlagsskyddet kolliderar med 
aktiebolagslagens statuter om att inte skada företaget ekonomiskt – 
vilket gör det fritt fram att förhindra att information sprids, liksom att 
efterforska källor. Våra krav i allmänna villkor och vårdavtal är inte 
tillräckliga för att väga upp detta.

En komplettering av aktiebolagslagen har diskuterats en längre tid men 
vår regering har tyvärr valt en passiv linje. De som är övertygade om 
de privata vårdföretagens positiva effekt på välfärden måste ta 
konsekvenserna av detta fullt ut – det gäller inte minst en regering som 
annars oftast föredömligt driver frågor om ökad mångfald i välfärden.

Liberaler står självklart upp för yttrandefriheten, samtidigt som vi 
är varma vänner av fristående alternativ i välfärden. Vi har särskilt 
höga krav på vårt eget liberala parti.

Meddelarfriheten bör självklart gälla alla sådana verksamheter 
som bedrivs på uppdrag av det offentliga med finansiering av 
skattemedel. Meddelarskyddet för en sjuksköterska ska inte vara 
beroende av vem arbetsgivaren är. Modet att avslöja 
missförhållanden behövs i hela vården.

Regeringen kan inte längre undvika frågan. Problemet försvinner 
inte för att statsråden sticker huvudena i sanden.

BIRGITTA RYDBERG (FP) sjukvårdslandstingsråd, Stockholms län 
ANNA STARBRINK (FP) personal- och produktionslandstingsråd, 
Stockholms län”



DN 28 dec 2010:
“EU måste visa mod.”
“Kolumnen: Joschka Fischer om en ny allians mellan Paris och 
Berlin.”

“ Den irländska krisen har kommit mig att för första gången undra om 
euron – och därmed EU – kan gå i stöpet. Det är möjligt därför att EU 
i det långa loppet inte utan att ta allvarlig skada kan stå emot 
intressekonflikterna och den ”åternationalisering” som blir följden i 
samtliga medlemsstater.

När krisen rasade som värst – huvudsakligen en förtroendekris för 
bankernas stabilitet och kraften och kompetensen i EU:s politiska 
ledning – låg Europas ledare offentligt i luven på varandra. De påstod 
sig vilja rädda euron men gjorde raka motsatsen och skapade större 
nervositet och oro på finansmarknaderna, vilket i sin tur förvärrade 
Irlands problem.
    Tyskland bidrog med att hävda att bankerna borde få ta på sig 
förlusterna från och med 2013. Varför denna diskussion nödvändigt 
skulle äga rum nu, mitt i krisen, vet bara Angela Merkel. Den utlöstes 
troligen enbart av inrikespolitiska överväganden. Kravet på att 
bankerna ska dela på skulden är populärt i Tyskland – och med all rätt 
– till skillnad från det irländska räddningspaketet. Men det vore mer 
produktivt att införa en sådan skyldighet än att tillkännage den två år i 
förväg.
    Vart man vänder sig räknas prislappen på Europa nu för tiden i euro 
och cent och inte längre i politisk och historisk valuta. I synnerhet 
Tyskland, Europas största land och det ekonomiskt starkaste, tycks ha 
drabbats av historisk minnesförlust. Att Tyskland av hänsyn till sina 
egna nationella intressen måste undvika allt som isolerar det inom 
Europa och att man därför måste skapa ett ”europeiskt Tyskland”, och 
inte ett ”tyskt Europa”, är inte aktuellt längre.

Tysklands ledare anser sig fortfarande vara EU-vänner och avvisar 
indignerat all kritik. Men den genomgripande strategiska förändringen 
i Tysklands EU-politik kan inte längre förbises. Objektivt sett går 
trenden verkligen i riktning mot ett ”tyskt Europa”, som aldrig 
kommer att fungera.
    Om euron försvann – och därmed EU och dess gemensamma 
marknad – blev det den största alleuropeiska katastrofen sedan 1945. 
Att en sådan utgång är möjlig, trots vad alla berörda ivrigt försäkrar, 
avspeglar okunnigheten och bristen på fantasi hos EU:s stats- och 
regeringschefer. Annars skulle de inse att finanskrisen för länge sedan 
har blivit en politisk kris som hotar EU:s själva existens och att en 
permanent krislösningsmekanism för skuldtyngda medlemmar helt 
klart behövs men fordrar en permanent politisk krislösningsmekanism 
för att lyckas.
    Med status quo får euron svårt att överleva. Denna permanenta 
politiska krismekanism är faktiskt en väl fungerande ekonomisk union. 
Alternativen är att gå vidare med en reell ekonomisk union och 
ytterligare integration inom EU eller att gå bakåt till ett 
frihandelsområde och åternationalisering.

Tron att stabilitet kan uppnås enbart med teknokratiska regler och 
sanktioner i en eurozon vars ekonomier spretar kommer att visa sig 
felaktig. En äkta stabilitet i eurozonen förutsätter makroekonomisk 
enhetlighet, som i sin tur kräver att en väl fungerande ekonomisk 
union integreras politiskt. Successivt införda ekonomiska och sociala 
åtgärder (till exempel pensionsålder), nya balansinstrument 
(euroobligationer som betalningsinstrument) och en effektiv 
stabilitetsmekanism behövs alla för att den gemensamma valutan ska 
leva vidare.
     Hur kan man uppnå dessa mål inom eurozonen (och med EU-
medlemmar utanför zonen som vill komma med)? Några ändringar i 
fördraget ska vi nog inte tänka oss just nu.
    Schengenavtalet erbjuder ett alternativ i form av arrangemang 
mellan separata stater. Att gränskontrollen avskaffades var ingalunda 



en obetydlig detalj och ändå kom den till efter avtal mellan staterna. 
Varför inte också en ekonomisk union?

Vad eurozonen nu behöver är inte ett nytt Maastricht utan ett slags 
Schmidt– Giscard 2. Ett sådant initiativ fordrar stöd från Tyskland och 
Frankrike eftersom krisen inte kan lösas utan dem. Med sina 
ekonomiska och politiska muskler är Tyskland och Frankrike ledare 
för eurozonens norra respektive södra del, och båda kan ställa sig 
bakom den oundgängliga kompromissen mellan eurozonens starkare 
och svagare länder.
    Frankrike skulle få se till att de svagare länderna inte fastnar i 
deflation. Tyskland skulle bli stabilitetens garant. Båda tillsammans 
måste ta första steget mot en ekonomisk union, och det förutsätter att 
båda regeringarna verkligen vill ha en.
    Merkel får delge tyskarna den obehagliga sanningen att priset för 
euron ofrånkomligen är en betalningsunion och en ekonomisk union, 
Sarkozy får klargöra för fransmännen vad en äkta stabilitetsunion och 
ekonomisk union kostar. Den politiska risken för båda blir stor, men 
alternativet, att euron försvinner, är oacceptabelt för dem.

Alla politiska ledare i eurozonen som först och främst vill bli 
omvalda kommer till korta inför denna historiska utmaning. Men EU:s 
fortlevnad är det viktigaste i denna kris, även till priset av en 
valförlust. Den som tar detta historiska initiativ och inte går vidare 
med fegt taktiskt manövrerande ökar kraftigt sin chans att bli omvald 
längre fram.
 Europa lider ingen brist på politiker. Det som nu behövs är äkta 
statsmän och statskvinnor.

Översättning: Margareta Eklöf
Copyright: Project Syndicate

Joschka Fischer”



En förteckning över verksamhetsområden 
med problem som politiska partier bör ha 
åsikter om.

Förteckningen innehåller hänvsningar till verksamheter enligt vad 
som står främst på områdena i http://wimnell.com och 
verksamheter som motsvaras av dokument enligt Libris/SAB.

Mer detaljer finns i :
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.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

Innehåll i http://wimnell.com/omr40t.pdf:

*  SW-klassifikationssystem med inlagda:

*  Libris/SAB klassifikationssystem för dokument i svenska 
 bibliotek. Enligt:
 Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: 
 LIBRIS - SAB  och SW-systemet. 
 (http://wimnell.com/omr40i.pdf)
 Siffror inom parentes anger antalet titlar i ämnet. Då.

*  sverige.se 2008, Statskontorets förteckning över svenska 
 myndigheter mm. Enligt:
 Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt 
 SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens 
 samhällsguide (http://wimnell.com/omr40m.pdf) 
 Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305.
 Det finns nu ingen ersättning och därför ligger sverige.se 2008 
 kvar här.
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*  Forskningsämnen enligt SCB. Enligt:
 Sven Wimnell 050101+ 100211: SBC:s forskningsämnen inlagda 
 i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-
 systemet. (http://wimnell.com/omr40jb.pdf) Kompletterad 
 100211.

*  CPV 2003 för varor och tjänster. En europeisk standard avsedd 
 bla för upphandling. SCB använder nu istället SPIN 2007 för 
 varor och tjänster, se i det följande. CPV enligt:
 Sven Wimnell 050130+100201: CPV-koder 2003. Inlagda i 
 SW- klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade.
  (http://wimnell.com/omr40p.pdf). Ej aktuell emedan SPIN 2007 
 ersättter CPV. Denna sammanställning bygger på:

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

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

*  SNI Antal arbetsställen 1998: SNI=Svensk näringsgrens-
 indelning. Enligt:
 Sven Wimnell 050203+102001+100211: SNI  2002. Och antalet 
 arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. 
 (http://wimnell.com/omr40q.pdf) 
 Kompletterad 100201+100211med SNI 2007.
 SNI 2002 har ersatts med SNI 2007, som finns redovisad i 
 omr40q.pdf  och kort i slutet här.  

*  SSYK 96 Yrken. Standard för svensk yrkesklassificering. 
 Enligt:  
 Sven Wimnell 050203: SSYK 96. Standard för svensk 
 yrkesklassificering.Yrken inplacerade i SW-
 klassifikationssystem.
 (http://wimnell.com/omr40r.pdf).

*  SUN 2000 Utbildningar anpassad till den internationella 
 standarden för utbildningsklassificering (ISCED 97). Enligt:
 Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i 
 SW-klassifikationssystem.
 (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

 Komplettering har skett den 11 februari med:

*  SPIN 2007 varor och tjänster. Enligt 
 http://wimnell.com/omr40o.pdf 
 SPIN 2007 bygger på SNI 2007 så att SPIN 2007 också ger en 
 bild av innehållet i SNI 2007.

*  SNI 2007 Näringsgrenar.

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

*  Samhällsguiden 2007.
 Från http://wimnell.com , område 108. 
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 Samhällsguiden fanns tidigare elektroniskt på riksdagens 
 webbplats. Sedan, 2007, gjordes den av Fritzes bokförlag och 
 kunde nås på Internet. På SW-område 108 finns guiden. Nu finns 
 den bara i bokform, man kan alltså inte få upplysningar på 
 Internet. Förmodligen har boken ungefär samma innehåll nu som 
 på område 108, därför noteras här Samhällsguiden enligt det. 
 Man kan inte nå guiden på Internet, men man får en uppfattning 
 om vad författarna tycker är viktigt att veta.  
     2007 skrev Fritze: Innehållet i Samhällsguiden har uppdaterats 
 med hjälp av följande myndigheter och organisationer:
          Allmänhetens Pressombudsman.Allmänna Reklamations-               
      nämnden. Arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsmiljöverket. 
 Bolagsverket. Boverket. Brottsoffermyndigheten. Centrala 
 studiestödsnämnden. Datainspektionen. Domstolsverket. 
 EU-upplysningen. Finansdepartementet. Fiskeriverket. 
 Folkhögskolornas informationstjänst. Försäkringskassan.
 Granskningsnämnden för Radio och TV. Högskoleverket.
 Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 
 Integrationsverket. Jordbruksdepartementet. Jordbruksverket. 
 Jämställdhetsombudsmannen. Konsumenternas 
 försäkringsbyrå. Konsumentverket. Kriminalvården. 
 Kronofogdemyndigheten. Kulturdepartementet. 
 Lantmäteriverket. Mediarådet. Migrationsverket. 
 Motormännens riksförbund. Myndigheten för internationella 
 adoptioner. Naturvårdsverket. NUTEK. Patent- och 
 registreringsverket. Pliktverket. Post- och telestyrelsen. 
 Riksbanken. Riksdagen. Riksdagens ombudsmän. 
 Rikspolisstyrelsen. Råd & Rön. Räddningsverket. 
 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. 
 Samtrafiken i Sverige AB. Sjöfartsverket. Skatteverket. 
 Skolverket. Socialstyrelsen. Svenska kyrkan. Sveriges 

 konsumentråd. Tolk- och översättarinstitutet. Tullverket. 
 Utbildningsdepartementet. Utrikesdepartementet. 
 Valmyndigheten. Verket för förvaltningsutveckling. Verket för 
 högskoleservice. Vägverket.

*  SNI 2007, om standarden och med  huvudrubrikerna finns 
 sist från sidan 426   

*  Efter uppgifterna om Libris/SAB har inom parentes lagts 
 in uppgifter om klasser i det som kallas DC och DK, dvs 
 världens största system för klassifikation av dokument, det mer 
 än 100 år gamla amerikanska bibliotekssystemet DC, Dewey 
 Classification, och det på det systemet senare byggda DK, eller 
 som det också heter UDK. 
     Universella Decimalklassifikationen. DC- och DKsystemen 
 har mycket stora likheter, men har också skillnader. De 
 klassificerar med hjälp av siffror ungefär som SW-systemet. 
 Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan 
 SW-systemet avser klassifikation av verksamheter. Det är en 
 väsentlig skillnad, men klassifikationerna i SW-systemet över-
 ensstämmer i stor utsträckning med klassifikationerna i DC och 
 DK. 
     Uppgifterna om DC och DK bygger på: 
 DC 18. fullst upplagan 1976.
 DK (UDK) Svenska förkortade upplagan, tredje reviderade 
 utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN 
 91-7390-005-2.
       DC revideras ganska ofta, DK mer sällan. Revideringar som 
 gjorts i senare upplagor är inte beaktade. 
     DC och DK är visserligen siffersystem, men har olika sätt att



 benämna klasserna. De redovisade hänvisningarna till DC och 
 DK är summariska och man kan räkna  med att DC-och DK-
 systemen kan avvika från det som avses i SW-systemet.
     Ambitionen när SW-systemet utvecklats har varit att i 
 möjligaste mån anknyta till DC-och DK-systemens klasser. 
 SW-systemet får dock inte ses som en kopia av DC- och DK-
 systemen. SW-systemet är också anpassat till det svenska SAB-
 systemet med ambitionen att också dess klasser i möjligaste mån    
 ska behållas.
     SW-systemet bygger på en samhällsplaneringsfilosofi där 
 sambanden mellan olika verksamheter är av avgörande 
 betydelse. SW-systemet är uppbyggt med hänsyn till 
 utvecklingsprocesserna i en välfungerande demokrati.
     SW-systemet klassificerar inte i första hand dokument som 
 bibliotekssystemen gör, utan klassificerar verksamheter som 
 avgör utvecklingsprocesserna och levnadsvillkoren i en god 
 demokrati. Med verksamheter menas då inte bara ekonomiska/
 materiella verksamheter utan också psykiska verksamheter i 
 människornas inre, politiska verksamheter och kulturella 
 verksamheter som går ut på att påverka människornasupplevel-
 ser, kunskaper, värderingar uppfattningar och relationer  o d.
       Med de utgångspunkterna finns i bibliotekssystemen många 
 dokumentklasser som motsvarar  verksamhetsklasser som kan 
 vara lämpliga i SW-systemet.
     Uppgifterna om DC och DK i parenteserna Efter Libris/SAB 
 är hämtade från:Sven Wimnell 020218:Klassifikationssystemet 
 för verksamheter. (http://wimnell.com/omr01d.pdf).
      SW-systemet behandlas på Sven Wimnells hemsida:
 “Sven Wimnells hemsida. Samhällsplaneringens problem.
 Hur ska man kunna förbättra världen ?” (http://wimnell.com)

Från KB LIBRIS på Internet 050105
(http://www.libris.kb.se/index.jsp)
(http://websok.libris.kb.se/)

LIBRIS (SABs) ämnesträd. (Med exempel på innehåll)

A Bok- och biblioteksväsen: arkiv, bokhandel, skrift,
bokförteckningar ...
B Allmänt och blandat: uppslagsböcker, tidningsväsen,
idéhistoria, kultur ...
C Religion: biblar, frikyrkor, islam, judendom, kyrkohistoria ...
D Filosofi och psykologi: antikens filosofi, barn- och
ungdomspsykologi ...
E Uppfostran och undervisning: pedagogik, skolväsen,
dyslexi, högskolan ...
F Språkvetenskap: svenska dialekter, språkhistoria, tyska lexikon ...
G Litteraturvetenskap: om svenska författare, litterära genrer ...
H Skönlitteratur: svensk skönlitteratur, tecknade serier ...
I Konst, musik, teater och film: konsthistoria, arkitektur,
musiker, dans ...
J Arkeologi: stenåldern, antiken, Sverige, forntida liv ...
K Historia: 1900-talet, Sverige, mynt, ekonomisk historia ...
L Biografi med genealogi: släktforskning, levnadsöden och
yrkesmänniskor ...
M Etnografi, socialantropologi, etnologi: folktro och högtider,
familj och samhälle, samer ...
N Geografi och lokalhistoria: Sverige, europakartor,
resehandböcker (Italien) ...
O Samhälls- och rättsvetenskap: svensk politik, juridik, EU,
könsroller, terrorism ...
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P Teknik, industri, kommunikationer: energi, hobby, datorer
och internet, bilar, foto ...
Q Ekonomi och näringsväsen: börsväsen, kokböcker, jakt och
fiske, turism ...
R Idrott, lek och spel: fotboll, dans, schack, motion ...
S Militärväsen: civilförsvar, biologisk krigföring, vapen ...
T Matematik: statistik, mängdlära, algebra, sannolikhetslära ...
U Naturvetenskap:genetik, däggdjur, meteorologi, miljövård ...
V Medicin: sjukdomar, läkemedel, psykiatri, tandvård ...
X Musikalier (noter): gitarr, körsång, piano, libretton ...
Y Musikinspelningar: opera, symfonier, populärmusik, visor ...
Ä Tidningar.

Forskning.
 
  Sveriges professorer/professurer skapar nya kunskaper och håller 
reda på det som finns. Men det finns ingen förteckning över 
professorerna. Utbildningsdepartementet har ingen, Högskoleverket 
har ingen, Jag har efterfrågat en förteckning många år utan att det blir 
någon förteckning.
    Professorer finns i statskalendern, men den är utgiven av ett privat 
bokförlag och kostat bortåt 2000 kr. På bibliotek kan den finnas, men 
får inte lånas hem. Att kopiera på biblioteken kostar många hundra 
kronor. Högskolor och universitet har ofta dåliga uppgifter om 
professorer på sina hemsidor,  och bara undantagsvis svarar de på 
förfrågningar.
    Det är ett mysterium hur utbildningsdepartementet kan sköta sina 
uppgifter utan en förteckning över professorer och vad de gör.
    Det finns på Internet en portal forskning.se, men den ger inte svar 
om professorerna.

   Skolverkets länkskafferi: skriver man in forskning i en sökruta kan 
man få 187 träffar, men ingen förteckning över professorer.
    Skriver man in professorer blir det 4 träffar, men ingen önskad 
förteckning.

 Se http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
    Där finns också uppgifter om myndigheter mm som har 
kunskaper i områdena.

    I förteckningen i det följande är i versionen “omr36-39zj” 
(ej i versionen “omr36-39zi”) intaget det som i zd står under 
rubrikerna 

“Utbildningar, studenter och professorer/professurer vid 
universitet och högskolor.

Några delar från 
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) 

Uppgifterna om utbildningar och ämnen gäller 2006/2007.
Uppgifterna om professorerna är äldre.”

    Det senaste om regeringen och myndigheter o d se slutet på 
 http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf
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Sven Wimnell 10 april 2010 :
En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. 
Grundskolan. Universitet och Högskolor.

http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

Innehåll:
Sid        Alla områden innehåller avsnitt om universitet och 
        högskolor, som inte anges i innehållsförteckningen.

   7 1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

   8 10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande     
  värderingar.
  Samhällsplaneringens problem.
  Hur ska man kunna förbättra världen?
  SW Klassifikationssystem för verksamheter.
        Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
        och har nu adressen  http://wimnell.com 
  15 101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
  16 102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
         Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
        Länkskafferiet.
  21 103  Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.         
  Skolans värdegrund och uppdrag
                   Skolans övergripande mål och riktlinjer.
  29 104  Övergripande filosofiska verksamheter om samband
        Om samband.
  45   105   Övergripande om forskning  
        Utbildningar, studenter och professorer/professurer vid 
        universitet och högskolor. En utredning.

  Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige.
  Brev till universitet och högskolor 041114.
  Alla har ej svarat den 14 dec 2004.
  Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter.
  060220. Svar.
  Sortering av professorer.
  Klassifikationssystem för verksamheter.
  Kommentarer i april 2010.

  68 106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
  Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och 
  näringar mm.
  70 107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
        Skolverkets förslag till läroplan för grundskolan.
  79 108  Samhällskunskap. 
        Skolverkets förslag till kursplan i samhällskunskap i    
        grundskolan
  85 109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
        Skolverkets förslag till kursplan i historia i grundskolan.

  91 11/19 Individernas inre verkligheter.
        Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.
        Korruption: Finlands sak är vår.
         Här men inte där.
        Opinionsmätningar och mediernas sju dödssynder.
         Rörligare väljare kräver nya sätt att mäta opinionen.
 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.

http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com


105 2  Religiösa verksamheter o d
        Skolverkets förslag till kursplan i religionskunskap i    
        grundskolan.
        Min Gud dras i smutsen av präster och biskopar
 20  Övergripande religiösa verksamheter o d
 21  Allmän religionsvetenskap
 22/28 Kristna religioner
 29  Icke kristna religioner o d

114 3  Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
115 31  Statistik och demografi
117 32  Statsvetenskap
  Lättare tappa fotfästet nära makten.
  Kaos utan partipiska.
  Vad får politikerna att tro att ändamålen helgar medlen?
        Dags att diskutera vem som ska efterträda Victoria.
125 33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
128 34  Lagar o förordningar, traktat, juridik
  Lagrummet.
136 35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
137 351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
  Riksdagens utskott och EU-nämnden.
 352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

 utomlands)
 353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
 354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
154 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
154        Socialdemokraterna.
181        Vänsterpartiet.
191             Miljöpartiet.

208        Moderaterna.
214        Folkpartiet.
216        Centerpartiet.
220        Kristdemokraterna.
 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

228 4  Sambandsforskningsverksamheter.
 40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

230 5  Naturforskning. Matematikverksamheter.
231 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
233 51  Matematik
        Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan
240 52  Astronomi, rymdforskning
242 53  Fysik o d
        Skolverkets förslag till kursplan i fysik i grundskolan
250 54  Kemi o d
        Skolverkets förslag till kursplan i kemi i grundskolan.
258 55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
261 56  Paleontologi, arkeologi o d
263 57  Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

 ärftlighet.
        Skolverkets förslag till kursplan i biologi i grundskolan
273 58  Botanik.
275 59  Zoologi



277 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
278 60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

 verksamheter
279 61  Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 

 Veterinärverksamheter.
        En resa till människans innersta.
  Kemikalieinspektionens produktregister.
341 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
        Skolverkets förslag till kursplan i teknik i grundskolan.
  KTH. Kungliga Tekniska högskolan.
409 63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
        Regeringen om Jordbruk, skogsbruk och fiske. 
  Statens jordbruksverk.
  Skogsstyrelsen.
        Fiskeriverket.

449 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
450 641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
       Området söder om Sahara hotas av svält i år.
        Jamie Oliver möter motstånd i USA.
454 643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
455 644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
456 645  Användning av inventarier o d.
        Skolverkets förslag till kursplan i hem- och 
        konsumentkunskap i grundskolan
459 646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
        Svenskarnas duschvanor kartlagda.
460 647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
        Konsumentverkets hushållsbudgetar
        för 2009 +bostadskostnader mm. 
        De flesta sparar till bröllopet.

462 648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
463 649  Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

464 65  Administration, distribution, kommunikation, 
 organisation o d

465 651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning
 6520-
469 6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
 6525-
471 6529 Militära verksamheter
        Försvarsmakten.
        Försvarshögskolan.
        Folke Bernadotteakademin.
        Så här löser vi Sveriges problem med helikoptrarna.
        Långt till en värld utan kärnvapen.
496 653  Handelsverksamheter.
        Exportrådet. Swedish Trade Council.
501 654  Telekommunikationsverksamheter.
                   Svenskarna och Internet.
         Nytt FN-organ ska begränsa ditt Internetanvändande.
509 655  Förlagsverksamheter o d.
  Om bokförlag.
511 656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
         Transportstyrelsen.
521 657  Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
  Riksbanken.
  Finansinspektionen.
  Riksrevisionen.
        Konjunkturinstitutet.
        Staten och kapitalet bör skapa nya fonder.
  Stefan de Vylder: Världens springnota



567 658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
 Arbetsmarknad.

        Arbetsmiljöverket.
        Fackföreningarna, företagarna och                
        arbetsförmedlingen.
       Ingen strejk inom handeln.
        Fakta om löner och arbetstider. 
        Utgiven 2008 av Svenskt Näringsliv.
        Tillväxtverket.
586 659  Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

588 66/68 Tillverkning av varor
 66  Tillverkning av kemivaror o d
 67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
 68  Tillverkning av komplexvaror
589 69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
       

590 7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
591 70  Allmänt om konst och kultur.
593 71+  Övergripande planering av fysiska miljöer
 72  Formgivning av byggnader och anläggningar, 

 arkitektur
  Vägar ur kaoset. Mats Lundahl om Haiti efter       
                   jordbävningen.
  FN tar nya tag i klimatfrågan.
        KTH. Kungliga Tekniska Högskolan.
603    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
604  74  Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 

 Inredning.
        Skolverkets förslag till kursplan i slöjd i grundskolan.

611 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.
        Skolverkets förslag till kursplan i bild i grundskolan.
618 78  Musik ( konserter o d 792)
        Skolverkets förslag till kursplan i musik i grundskolan.


625 79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
 verksamheter. Sport.

  Något om verksamheterna i område 79.
 7911-
627 7913 Seder och bruk.
 7914-
630 7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
632 792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
        Ny digital teknik förändrar teatern.
641 793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
642 794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

643 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
644 7951 Sociologi. Socialvård. 
 7952-
649 7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
       Sverige måste återta sin roll som biståndsnation.
653 7957 Undervisning o d.
        Skolverket har redovisat sina förslag till nya kursplaner för 
        grundskolan, specialskolan och sameskolan.
678    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
678  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
679  796-799 Sport, idrott o d.
        Skolverkets förslag till kursplan i idrott och hälsa i   
                   grundskolan.



684  8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
685  80  Språk.Språkliga verksamheter. 
   802-809 motsvarar 82-89.
        Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i svenska som andraspråk 
         i grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i modersmål i    
        grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i engelska i grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i moderna språk i     
        grundskolan.
        Skolverkets förslag till kursplan i teckenspråk för hörande 
        i grundskolan.
713 81  Litteraturvetenskap - historia. 
   812-819 motsvarar 82-89.
716 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

717 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
718 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
  Journalistförbundet.
721 91  Allmän geografi, reseskildringar. 
   913-919 motsvarar 93-99.
        Skolverkets förslag till kursplan i geografi i grundskolan.
727 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
728 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
         Skolverkets förslag till 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- och 

 Mellanamerika
 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

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

740-745 Innehållsförteckning till:Sven Wimnell 8 mars 2010 :
        Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration 
        av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 
        36-39za. http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

http://wimnell.com/omr36-39za.pdf
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Förteckningen i det följande har gjorts som 
hjälpmedel för de socialdemokrater som ska 
utforma den nya politiken.

    De som ska utforma politiken är i första hand de socialdemo-
kratiska riksdagsledamöterna, isynnerhet de som har ledande 
poster i utskotten, partistyrelsen, verkställande utskottet och deras 
tjänstemän samt partiledaren. Sedan ledarna i alla socialdemo-
kratiska föreningar och organisationer. 

     Man bör börja med att för vart och ett av verksamhetsområdena 
fråga sig: hur var det, hur är det, hur kan det bli och hur bör det bli, 
och man bör välja passande tidsavsnitt och inte glömma de långsiktiga 
avsnitten.
    Frågorna och svaren bör följa olika rumsavsnitt: världen, grupper av 
länder i världen, länder, delar av länder och betrakta både den fysiska 
världen och den social världen som bildas av befolkningar och olika 
stora grupper av människor. 
     När det gäller människor bör man beakta olika typer: barn, 
ungdomar, förvärvsåldrar, pensionärer, sjuka och friska, laglydiga och 
kriminella, missbrukare, förvärvsarbetande och andra, låginkomster 
och överklass, producenter och konsumenter, arbetsgivare och 
anställda, utbildade och outbildade  etcetera. Det finns många olika 
slags grupper som kan kräva hänsyn. 
    Man bör beakta enskilda och myndigheter och privata och offentliga 
organisationer. 
    För olika människor, grupper och organisationer kan finnas olika 
svar på frågan hur det kan och bör bli. Och frågan om hur det bör bli  
bör besvaras med hänsyn till påverkan på människornas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och med hänsyn till påverkan på de fysiska 
och sociala samhällena/miljöerna. Man måste göra klart för sig att 
förslag om hur det bör bli på ett område kan få fel effekter på andra 

områden. 
    Frågorna om hur det bör bli kan gälla önskade mål men också 
önskade medel för att nå målen.
    Socialdemokraterna som ska utforma den nya politiken bör ha 
erfarenhet av politiska spörsmål och kunna skilja på mål och medel.
    Värderingarna i slutändan måste gälla människornas kroppsliga och 
psykiska förhållanden, men också de fysiska och sociala miljöerna. 
Och i avvägningarna kommer in balansen mellan förhållandena i 
Sverige och i världen. 

    De som utformar politiken måste nu mer än förr beakta 
världens problem, det är det nya. 
    Viktigt blir hur man ska förhålla sig till FN och EU och deras 
underorgan. 

    Klimatproblemet med koldioxiden måste angripas. Men det proble-
met kan inte nå framgång utan medverkan av fattiga länder. Där måste 
levnadsstandarden höjas: bättre mat (641-642), bättre bostäder (643), 
bättre energi-och hygienförsörjning (644). bättre hushållsekonomi 
(647), bättre sjukvård (61), bättre undervisning (7957). För maten 
behövs bättre jordbruk o d (63). För samhällsekonomin i fattiga länder 
behövs bättre myndigheter (6520-6525), bättre handel (653),
bättre telekommunikationer (654) , bättre transporter (656), bättre 
finansiella system (657), bättre företagsekonomi o d (658), bättre 
industrier (66-68) och bättre byggnadsverksamheter (69). För allt 
behövs bättre teknik (62).
    De nämnda förbättringar behövs också i de  mer utvecklade 
länderna  Överallt behövs bättre planering av de fysiska miljöerna 
(71-72), bättre sociala miljöer (79) och bättre informationsmedier 
(7914-7919 och 90).
    För allt behövs bättre politiska versamheter (3). Månniskornas inre 
verkligheter behöver bli bättre (11-19), de ska styra politiken och alla 
andra verksamheter.   



1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

Särskilda områden:

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

 



10 Övergripande samhällskunskap. 
Övergripande  värderingar.

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



101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

DC, DK om bibliografier:
1010 Allmänt. 1011 Allmänna internationella bibliografier. 
Universalbibliografier. 1012 Bibliografier över verk av särskilda 
författare.Verk utgivna av en särskild organisation. 1013 Bibliografier 
över verk av speciella författargrupper. 1014 Bibliografier över verk av 
bestämd karaktär. 1015 Bibliografier över verk från visst land eller viss 
ort. Nationalbibliografier. 1016 Ämnesbibliografier. Fackbibliografier. 
1017 Kataloger i allmänhet. Realkataloger. Systematiska kataloger. 
Alfabetiska ämnes-ordskataloger. Slagorskataloger. 1018 
Formalkataloger. Alfabetiska kataloger.Namnkataloger. Stick-
ordskataloger. Ämnesordskataloger. 1019 Ordbokskataloger. Blandade 
alfabetiska ämnes-, stick-ords- och mamnkataloger. 
Korsreferenskataloger.
(SAB Aa, Ac. DC, DK 010-019)

Libris/SAB:
Aa  Bibliografi 
Aa:bBibliografisk forskning  
Aa:dBibliografisk teori, filosofi och metodlära  
Aa:kBibliografins historia  
Aa.0 Särskilda typer av bibliografier och förteckningar  
Aa- Särskilda länder och områden  
Aaa -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac  Arkiv 
Ac:bfArkivinstitutioner 
Ac:d Arkivteori, -filosofi, metodlära 
Ac:k Arkivhistoria
Ac:oeArkivlagstiftning 

Ac-  Särskilda länder och områden 
Aca  Arkivteknik och -organisation 
Acb Arkivens målsättning och uppgifter 
Acc  Arkivens organisation, administration och ekonomi 
Acd Arkivbestånd 
Ace  Specialsamlingar 
Acf  Arkivens service 
( DC, DK 010-019)

Högskoleverket. Utbildningar och ämnen 2006/07.
Arkiv- och informationsvetenskap
Mittuniversitetet
Arkivvetenskap
Stockholms universitet
Uppsala universitet



102 Biblioteksverksamheter. Databaser. 
Internetsökning.

DC, DK:
1020 Allmänt. 1021 Uppgift, nytta, startande och utveckling av 
bibliotek. Samarbete mellan bibliotek. 1022 Bibliotekslokaler. 
Biblioteksinredning. Planlösning.Rumsfördelning. Uppställning av 
böcker. Bokmagasin. Bokhyllor. Läsesalar. Studieplatser. 
Administrationslokaler. 1023 Administration. Biblioteksledning. 
Bibliotekspersonal. 1024 Utnyttjande av bibliotek. Reglementen. 
Villkor för tillträde. Öppethållande. Bokutlåning. Interurbanlån. 
Bokskador. Bokförluster. 1025 Biblioteksteknik. 1026 Fackbibliotek. 
Specialbibliotek. Företagsbibliotek. 1027 Allmänbibliotek, som 
omfattar alla eller ett flertal ämnesområden. 1028 Läsning. Lästeknik. 
Läsrådgivning. 1029 Dokumentation. Dokumentation, litteraturtjänst. I 
102 ingår bla sökning på Internet och i elektroniska databaser o d.
(SAB A, Ab, DC 020-029. DK 020-028, 002)

Libris/SAB:
A   Bok- och biblioteksväsen  (Delar. Delar även på 101, 655, 75/77)
Ab  Bibliotek 
Ab:bfBiblioteksinstitutioner 
Ab:d Biblioteksteori, -filosofi, metodlära )
Ab:k Bibliotekshistoria 
Ab:oaBibliotekssociologi
Ab:oeBibliotekslagstiftning 
Ab.0 Särskilda typer av bibliotek 
Ab-  Särskilda länder och områden 
Aba Biblioteksteknik och -organisation 

Abb Bibliotekens målsättning och uppgifter 
Abc Bibliotekens organisation, administration och ekonomi 
Abd Bokbestånd 
Abe  Specialsamlingar 
Abf  Bibliotekens service 
Abg Bibliotekssamarbete 
Abh Kontaktskapande arbete och PR 
(DC 020-029. DK 020-028, 002) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Biblioteks- och informationsvetenskap
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Biblioteks- och informationsvetenskap
Högskolan i Borås, 80 p
Växjö universitet, 120 p

Göteborgs universitet GU   
Bibliteks- och informationsvetenskap
Höglund Lars

Högskolan i Borås HB. 
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan (BHS)



Här ges landets största och dominerande  grundutbildning, 
forskarutbildning och forskning  inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Maj Klasson BHS 
maj.klasson@hb.se 033-4354087 MKL   Professor

Louise Limberg BHS 
louise.limberg@hb.se 033-4354314 LOL  Professor 
Diane H. Sonnenwald BHS 
diane.sonnenwald@hb.se 033-4354200 DIS  Professor  

Geir Vestheim BHS 
geir.vestheim@hb.se 033-4354427GEV  Professor  

Tom Wilson BHS 
tom.wilson@hb.se 033-4355960TOW   Professor, adj.  

Irene Wormell BHS 
irene.wormell@hb.se 033-4354413IWO  Professor 

mailto:maj.klasson@hb.se
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103 Övergripande värderingar. Allmänna 
encyklopedier.

De som författar encyklopedier ägnar sig åt att välja ut det som är 
viktigt. Den svenska nationalencyklopedin har stöd från staten och 
redaktionen kan anses som en auktoritet när det gäller att välja ut det 
som är viktigt, i Sverige.
(SAB Ba. DC 03. DK (03) )

Libris/SAB:
Ba  Allmänna encyklopedier 
(DC 03. DK (03) )

Högskoleverket. Utbildningar och ämnen 2006/07.
Mänskliga rättigheter (även på 7951)
Lunds universitet
Malmö högskola
Teologiska Högskolan, Stockholm
Mänskliga rättigheter och demokrati 80 p (även på 7951)
Teologiska Högskolan, Stockholm



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.)



105 Övergripande om forskning.

Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.

Endast sådant av övergripande karaktär förs till 105, för övrigt till 
respektive fack.
Behovet av forskning är beroende av vad man behöver veta. Behovet 
kan man finna genom samhällsplanering i vid mening.(SAB del Bf. 
DC del 00.DK delar 00, 303)

Libris/SAB:
(DC del 00.DK delar 00, 303)

Kommentarer i april 2010. 
 Till http://wimnell.com/omr40h.pdf
    Utredningen påbörjades 2004 och kompletterades 2006. Det har 
varit mycket arbete med den och myndigheterna som borde ha gjort 
den har inte varit mycket hjälpsamma. Nu är det 2010 och hela 
systemet med professorer lär ha ändrat sig en hel del. Men på det hela 
taget kan man tro att utredningen ger en tämligen riktig bild av det 
hela. Det är inte av tidsskäl möjligt att nu göra om utredningen efter 
dagens förhållanden. 
    I det följande läggs utredningens resultat in på områdena 10-99 (och 
flersiffriga områden under dessa områden). 
    På området 62 om ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) har 
lagts in om KTH,  Kungliga Tekniska Högskolans verksamheter, häm-
tat från Internet 22 mars 2010. Delar om fysisk samhällsplanering och 
arkitektur vid KTH o d har också lagts in på områdena 71-72. 
   Den som är intresserad kan med ledning av de lämnade uppgifterna 
gå in på Internet och leta efter det som gäller nu.
Antal professorer
1976     1441
2003     3659
2008     4201
    Det är svårt att klara ut vad de gör, och vilken nytta man har av dem 
i planeringen för framtiden. Högskolor och universitet har stor frihet 
att själva välja det de vill forska om. Höskoleverket tycks inte vilja 
lägga sig i det och forskningsministern i utbildningsdpartementet tycks 
inte förstå sig på det. De politiska partierna lägger ibland till och 
ibland drar bort anslag till forskning utan att närmare klargöra vad de 
vill uppnå. Det är märkligt att i en demokrati ett privat bokförlag har 
monopol på att tjäna pengar på att förteckna offentliga professorer.    
    På Internet finns forskning.se Start  (Se sid 579 Aktörer inom 
forskning & utveckling, FoU i http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf )
    Där finns nog inte några förteckningar över professorer. Men där är 
med också andra forskningsaktörer än högskolor och universitet. 

http://wimnell.com/omr40h.pdf
http://wimnell.com/omr40h.pdf
http://forskning.se
http://forskning.se
http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
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Rapport 2009:12 R Universitet&högskolor
Högskoleverkets årsrapport 2009. 
Från tabell på sid 85. Forskande och undervisande personal 
(helårspersoner) fördelade efter ämnesområde 2008. 
Ämnesområde     Professorer
Humaniora och religionsvetenskap   521
Rättsvetenskap/juridik     76
Samhällsvetenskap     679
Matematik      137
Naturvetenskap     729
Teknikvetenskap     808
Skogs- och jordbruksvetenskap   141
Medicin      849
Odontologi       54
Farmaci       24 
Veterinärmedicin      38 
Övriga forskningsområden    141
Ingen ämneskod        4
Totalt             4 201
Vad humaniora och religionsvetenskap och samhällsvetenskap 
innehåller för ämnen framgår inte. De övriga ämnena är någorlunda 
klara.

Från Högskoleverkets årsrapport 2004:
Antal professorer oktober 2003 (heltidsekvivalenter). Riket 3 659

Professorer enligt Sveriges statskalender 1976 (SK 76)
Antal professorer, bitr och adj professorer samt särskilda forskartjäns-
ter motsvarande professurer. Fördelade på huvudområdena 10 - 99.

1           51
Flosofi o d       24
Psykologi o d      27
2 Religion,teologi od     18    18
3         101
31 Statistik, demografi o d       9
32 Statsvetenskap o d     11
33 Nationalekonomi o d     19
34 Juridik o d      59
35 Se 32
36/39 Socialpolitik o d       3
4
5         320
51 Matematik o d      45
52 Astronomi, geodesi o d     15
53 Fysik o d       83
54 Kemi od       48
55 Geologi, hydrologi, meteorologi o d   30
56 Paleontologi, arkeologi o d      9
57 Biologi , naturgegrafi o d    58
58 Botanik o d      14
59 Zoologi o d      18
6         774
60 Ekonomisk geografi o d       8
61 Medicin, farmakologi,veterinärmedicin od        484
62 Ingeniörskonstruktioner o d             167
63 Lantbruk, skogsbruk, fiske o d    93
64 Hushållsekonomi o d       o
65 Företagsekonomi o d    22



66/68 Varuproduktion se 62 och 65
69 Produktion av byggnader och anläggningar
se 62 och 65
7         81
70 Konst-och kulturhistoria od    10
71 Stadsplanering o d     18
72 Arkitektur, miljökonst od    17
73/77 Föremåls-och bildkonst o d      9
78 Musik o d         4
79 Sociologi och social miljö o d    23
8         80
80 Språk o d       67
81 Litteraturhistoria o d     13
82/89 Se 81
9 Historia o d      16  16
Summa                1441

 



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

Endast sådant av övergripande karaktär förs till 106, för övrigt till 
respektive fack.
(SAB delar Q, Bk. DC, DK delar 00, 06).

Libris/SAB:
(DC, DK delar 00, 06). 



107 Övergripande filosofier om 
utbildning o d.

Utbildningsverksamheter kan ingå i alla områden men finns 
gemensamt i 7957.

Endast sådant av övergripande karaktär förs till 107.
(SAB del E. DC, DK delar 37)

Libris/SAB:
(DC, DK delar 37) 



108 Samhällskunskap. 
Endast sådant av övergripande karaktär förs till 108.
(SAB del O. DC, DK delar 00)

Libris/SAB:
(DC, DK delar 00) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Samhällskunskap (även på 70)
Högskolan i Jönköping
Luleå tekniska universitet
Örebro universitet



109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
(SAB Be, Db. DC 109. DK 1(091) )

Libris/SAB:
Be  Allmän idé- och lärdomshistoria 
Be- Särskilda länder och områden 
Db  Filosofins historia 
Dbb Medeltidens och renässansens filosofi 
Dbc Nya tidens filosofi (fr o m Descartes) 
Dbd Icke-västerländsk filosofi 
D(x) Filosofiska lexikon 
D:d  Filosofisk teori och metodlära 
(DC 109. DK 1(091) )

Se även 11/19
Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Idéhistoria/Idé- och lärdomshistoria
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Karlstads universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Filosofi
Se även Praktisk filosofi och Teoretisk filosofi
Södertörns högskola
Umeå universitet

Göteborgs universitet GU   
Filosofi
Malmgren Helge
Westerståhl Dag
Se även Idéhistoria på 11/19

Södertörns högskola SH
Ruin Hans     Filosofi

Uppsala universitet UU
51900 Ide o lärdomshist, inst f
JOHANNISSON 
KARIN MARGARET   Professor, anst UU  
      Historieämnen
NYMAN MAGNUS   Professor bef univlektor 
      Historieämnen
51910 Vetenskapshistoria, avd f
FRÄNGSMYR TORE   Professor, gäst   
      Historieämnen



11/19 Individernas inre verkligheter.

Särskilda områden
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.

Libris/SAB:
D   Filosofi och psykologi (Delar på 109 och 11-19)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Estetik
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Estetik 120/160 p
Södertörns högskola
Filosofi . Genusteoretisk inriktning
Uppsala universitet
Filosofi och vetenskapsteori
Umeå universitet
Kognitionsvetenskap
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde
Linköpings universitet
Umeå universitet
Kognitionsvetenskaplig utbildning 160 p
Högskolan i Skövde (120/170 p)
Linköpings universitet
Umeå universitet
Logik
Göteborgs universitet
Medvetandestudier: filosofi och neuropsykologi 120 p
Högskolan i Skövde
Praktisk filosofi
Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet



Psykologi
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Psykologutbildning 200 p
Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Psykologutbildning med inriktning mot idrott 200 p

Umeå universitet
Tillämpad etik
Linköpings universitet
Teoretisk filosofi
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde
Linköpings universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Vetenskapsteori
Göteborgs universitet
Umeå universitet

Stockholms universitet SU 
Carlshamre, Staffan  102 Teoretisk filosofi
Malmnäs, Per Erik  102 Teoretisk filosofi
Murdoch, Dugald  102 Teoretisk filosofi
Needham, Paul   102 Teoretisk filosofi
Ohlsson, Ragnar   102 Praktisk filosofi
Pagin, Peter   102 Teoretisk filosofi
Svensson, Gunnar  102 Teoretisk filosofi
Tersman, Folke   102 Praktisk filosofi
Tännsjö, Torbjörn  102 Praktisk filosofi 
Af Klinteberg, Britt  308 Psykologi
Almkvist, Ove   308 Psykologi, särskilt 
      neuropsykologi
Berglund, M Birgitta  308 Perception och psykofysik
Bergman,Lars ErikRagnvald308 Beteendevetenskaplig 
      longitudinell forskn.metodik



Christianson, Sven-Åke 308 Psykologi
Gunnel Backenroth-Ohsako 308 Psykologi, särskilt 
                       rehabilitering och handikappfrågor
Hassmen, Peter   308 Psykologi, särskilt 
      idrottspsykologi
Hellström, Åke   308 Psykologi
Johansson, Gunn N M  308 Arbetspsykologi
Lundberg, Ulf   308 Humanbiologisk psykologi
Montgomery, Henry Albert  
Roger    308 Kognitiv psykologi
Nilsson, Lars-Göran  308 Olof Eneroths professur i 
      psykologi
Ove Almkvist   308 Psykologi, särskilt 
      neuropsykologi
Preisler, Gunilla   308 Psykologi, särskilt 
      utvecklingspsykologi
Svensson, Ola   308 Kärnkraftssäkerhet o samspel 
      människa - teknik- organisation
Öst, Lars-Göran   308 Psykologi, särsk tillämpad 
      psykologi

Göteborgs universitet GU   
Idéhistoria och vetenskapsteori
Bärmark Jan Olov Peter
Dahl Eva-Lena
Elzinga Aant
Eriksson Nils
Liedman Sven-Eric
Lindberg Bo
Nilsson Ingemar
Olausson Lennart

Psykologi
Arcvher Trevor
Gärling Tommy
Hansen Stefan
Hjelmquist Erland
Hwang Philip
Johansson Boo
Larsson Knut
Rubenowitz Sigvard

Örebro universitet ÖU 
Håkan Stattin    Psykologi
Steven Linton    Psykologi 
Roland Gustafson   Psykologi
Margaret Kerr    Psykologi
Kjell Kallenberg,   Livsåskadning, etik och hälsa 

Mälardalens högskola MdH 
Mats Granlund
Professor i psykologi med inriktning mot intervention, funktionshinder 
och hälsa
      Forskningsprogrammet CHILD
Högskolan i Gävle HiG  
ELIASSON MONA   PROF Psykologi med 
      inriktning mot genusvetenskap
HYGGE STAFFAN   PROF Miljöpsykologi
KJELLBERG ANDERS  PROF Miljöpsykologi

Högskolan i Skövde HS
Kjell Törnblom, professor i socialpsykologi  [personlig hemsida]



Uppsala universitet UU
51700 Filosofiska inst 
ALANEN LILLI   Professor, anst UU  
      Filosofiämnen
DANIELSSON SVEN OLOV Professor, utn av reg  
      Filosofiämnen
STENLUND 
SÖREN NAPOLEON   Professor bef univlektor 
      Filosofiämnen
ÅHLBERG LARS-OLOF  Professor bef univlektor 
      Estetiska ämnen
22600 Psykologi, inst f 
BOHLIN GUNILLA   Professor, anst UU  
      Psykologi
BÖRJESSON ERIK ÅKE  Professor bef univlektor 
      Psykologi
DIMBERG ULF   Professor bef univlektor 
      Psykologi
EKEHAMMAR BO   Professor, utn av reg  
      Psykologi
FREDRIKSON MATS  Professor, anst UU  
      Psykologi
HAGEKULL BERIT   Professor bef univlektor 
      Psykologi
JUSLIN PETER    Professor, anst UU  
      Psykologi
MELIN LENNART GUSTAV Professor, utn av reg  
      Psykologi
OLSSON MATS   Professor bef univlektor 
      Psykologi
SOHLBERG STAFFAN STIG Professor bef univlektor 

      Psykologi
VON HOFSTEN CLAES  Professor, anst UU  
      Psykologi



11 Individens lager av kunskaper, 
erfarenheter o d.

(SAB Em:oi. DK 371.27, 378.2)
Indivden har fyra olika roller:
A Allmän levnadsroll - lekmannaroll - fritidsroll:
A1 Att leva med kroppen och psyket i de fysiska och de sociala 
miljöer som de är
A2 Att påveka de politiska styrningarna av det som direkt o indirekt 
styr individernas levnadsvillkor: det som styr individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och det som styr de fysiska och de sociala 
miljöerna.
B Fövärvslivsroll-expertroll-yrkesroll:
B1 Roll med hänsyn till egoistiska krav.
B2 Roll att sköta arbetet.

Individens känslomässiga upplevelser, moral och handlingar beror av 
individens kunskaper, visioner, värderingar, ideologi, psykiska 
processer och logik i 11 -16, religiösa verksamheter i 2 och av frågor:
Hur var det? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Hur är det? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden
Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden?
Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?
Individen behöver olika kunskaper i de olika rollerna. I DC, DK och 
SAB är det svårt hitta någon klass som handlar om de vanliga 
individernas kunskaper. När de nämner kunskap avser de vanligen 
dokument som innehåller någon forskares eller makthavares 
kunskaper. Det finns från bibliotekssystemen inte mycket att notera när 
det gäller individernas kunskaper, vilka är mycket viktiga i en 

demokratisk värld, där individerna ska vara med och bestämma över så 
mycket.

Libris/SAB:
(DK 371.27, 378.2)



12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.

Individens visioner och isynnerhet framtidsvisioner är av vikt för 
individens handlande och därigenom indirekt för de politiska 
styrningarna. De är fördolda och det är svårt få veta något om dem. 
Bibliotekssystemen ger föga hjälp därvidlag. Visioner i samband med 
religiösa verksamheter se även 2.
(SAB del Op. DK 1 ”313” )

Libris/SAB:
(DK 1 ”313” )



13 Individens känslor, värderingar od. 
Estetik.

Det är här fråga om individens känslor som mål för individens 
välbefinnande och känslor och värderingar som medel för vilja och 
handling i de olika rollern A1, A2, B1, B2. Värderingar kan man få 
fram genom opinionsundersökningar o d, men känslorna är det svårt få 
veta något om. Inom estetiken behandlas känslor och värderingar inför 
konstverk av olika slag, men känslor och värderingar finns ju inför 
även nästan allting annat.
(SAB Df. DC del 701. DK del 7.01)

Libris/SAB:
De  Värdefilosofi: allmänt
Df  Estetik
(DC del 701. DK del 7.01)



14 Individens ideologi / uppfattning om 
samband o d.

    Människorna tycks i alla tider ha funderat över hur världen är 
beskaffad och vilka krafter som verkar i den. De som specialiserat sig 
på det brukar kallas filosofer. Som den förste västerländske filosfen 
anges Thales från Miletos, född omkring 585 f Kr. I Kina verkade vid 
den tiden Laotse (född omkring 600 f Kr) och Konfucius (född 
omkring 550 f Kr), och i Indien verkade Buddha (född omkring 560 f 
Kr).
    De första västerländska filosoferna funderade bland annat över 
naturens materiella beskaffenhet, något som senare övertagits av 
naturvetenskaperna. Filosoferna byggde fram till 1800-talet ofta upp 
filosofiska system, som avsågs förklara det mesta. Religionen spelade 
ofta en stor roll i systemen och människan sågs som något alldeles 
speciellt, till skillnad från djuren
    Darwins bok om arternas uppkomst 1859 förändrade människans 
ställning, människan visade sig vara ett djur. Tanken uppstod, att 
människan var en biologisk maskin och den psykologiska vetenskapen 
föddes omkring 1860 då Fechner gav ut ett arbete om psykologiska 
undersökningar han gjort.
    Filosoferna i dag ägnar sig inte mycket åt de gamla filosofiska 
systemen. Klart är dock, att människor har uppfattningar om 
kraftspelen i världen, och att de uppfattningarna spelar stor roll för 
människornas moral och handlande. Religionerna spelar fortfarande 
stor roll, isynnerhet i länder där den ekonomiska utvecklingen inte 
kommit så långt som i Sverige. De gamla filosofiska systemen ersätts 
idag i stor utsträckning av politiska ideologier som har betydelse i 
denna världen.
    Ideologi i samband med religion se även 2. Politiska ideologier se 
även 3. Många av problemen i följande uppställning ingår numera i 
naturforskningsverksamhetena. Sociala beteenden, sociala miljöer och 

sociala verksamheter ingår i 79, se isynnerhet 7951 där 
sammanfattande sociologi refereras. 

Från DC, DK:
1400 Allmänt. 1401 Metafysik. Grundproblem. 14011 Allmän 
metafysik. Ontologi. 14013 Allmänna naturlagar. 14014 Rum.14015 
Tid. Fortvaro. Tid och rörelse. 14016 Rörelse. Utveckling. 14017 
Materia. Materieomvandling. 14018 Kraft. Energi. 14019 Kvantitet. 
Tal. 1402 Speciell metafysik. 14022 Kausalitet. Orsak och verkan. 
14023 Frihet. Nödvändighet. Fatalism. 14024 Teleologi. Ordning. 
Symmetri. Mening. Ändamål. Värde. Norm. Bestämmelse. Öde. 
14025 Ändlighet. Oändlighet.14028 Själ. Liv och död. 14029 Den 
individuella själens ursprung och öde. Inkarnation. Reinkarnation. 
1408 Världsåskådning. 1409 Filosofins väsen uppgift . Filosofiska 
ståndpunkter. 141 Olika slag av ställningstaganden. 1411 
Ställningstagande med hänsyn till principernas antal och kvalitet. 1412 
Ställningstagande med hänsyn till uppfattningen av världens värde. 
1413 Speciella och blandade former. 1414 Ställningstagande med 
hänsyn till gudsproblemet. 1415 Ställningstagande med hänsyn till 
själens problem och viljans frihet. 1417 Ställningstagande med hänsyn 
till det mänskliga samhället. 1418 Socialistiska system och skolor. O 
Konservatism , liberalism etc.
(SAB Dh, Dj, Db.DC, DK 11, 12, 14)

Libris/SAB:
Dj  Verklighetsuppfattningar (metafysik, ontologi, kosmologi m m) 
Dja  Determinism
Djb  Förändringsteorier 
Djc  Rummets och tidens filosofi 
Dh  Filosofisk antropologi 
(DC, DK 11, 12, 14) 



15 Individens psykiska mekanismer 
Psykologi o d.

Den vetenskapliga psykologin i modern mening kan sägas ha uppstått i 
Tyskland omkring år 1860 då Fechner gav ut det första 
experimentalpsykologiska arbetet i ett ämne han kallade psykofysik. 
Sedan dess har psykologin utvecklats. Människor föds, åldras och dör 
och förändras under den processen. Grunden för psykologin är 
hjärnan, nervsystemet, sinnesapparaten, varseblivningarna, minne, 
inlärning, intelligens, tänkande, emotioner, drivkrafter och omedvetna 
själsliga processer. Och människorna påverkas av förhållandena i de 
fysiska och sociala miljöerna. Kring detta kan byggas upp många 
problemställningar, och författare i ämnet har under årens lopp 
grupperat problemen på nånga olika sätt.

Följande schema är huvudsakligen hämtat från ett av de stora 
bibliotekssystemen men är kanske omodernt i dag:
150 Allmänt. 151 Psykofysiologi. 152 Själslivets utveckling och 
förmögenheter. Jämförande psykologi. 153 Sinnesförnimmelser. Syn. 
Hörsel. Lukt. Smak. Känsel. Muskelsinne. Balanssinne. Varseblivning. 
Färg. Rymd och utsträckning. Tid, rytm. Rörelse. 154 
Verkställighetsfunktioner. Sinnesrörelser. Emotioner. Känslor. 
Affekter. Intentioner. Rörelser. Rörelsefunktioner. Handling. Drift. 
Instinkt. Arbete. Trötthet. Gång. Springande. Tal. Läsning. Skrivning. 
Teckning.Viljeliv. Viljans frihet. Viljans skolning. 155 Högre psykiska 
funktioner. Uppmärksamhet. Minne. Inlärande. Mnemoteknik. 
Inbillning. Fantasi. Tanke. Föreställning. Omdöme. Tankeprocesser. 
Intuition. 156 Särskilda psykiska tillstånd och funktioner. 
Parapsykologi. Hallucinationer. Illusioner. Spådom. Häxeri. Trolleri. 

Magi. Telepati. Klärvoajans.Spiritism. Trance. Svindel och bedrägeri 
på det parapsykologiska området. Hypnotism. Suggestion. Sömn. 
Vaka. Dröm. Sömngång. Djuppsykologi. Psykoanalys. 157 
Abnormpsykologi. Sinnessjukdom. Psykiska defekter. Hypokondri. 
Melankoli. Extas. 158 Psykoteknik i allmänhet. 159 Teorier. Lagar. 
Psykologiska system och skolor. Forskning. Test. Apparatur. 
Instrument. Masspsykologi.
(SAB Do. DC 15. DK 159.9)

Libris/SAB:
Do  Psykologi 
Doa  Psykologisk metodik 
Dob Psykologins historia 
Doc  Särskilda riktningar och skolor 
Dod Fysiologisk psykologi )
Doe Kognitiv psykologi 
Dof  Utvecklingspsykologi 
Dog Differentiell psykologi 
Dok Tillämpad psykologi 
Don Grafologi 
Dop Parapsykologi 
(DC 15. DK 159.9)



16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.

Föra att klara sig väl i livet behöver individen kunna tänka logiskt. 
Stora krav bör ställas på logik hos mäktiga politiker, vetenskapsmän, 
och ledande personer i offentliga och privata organisationer. De mer 
maktlösa behöver logik för att kontrollera makthavarnas resonemang 
och åtgärder så att de inte blir lurade. Logik är med andra ord något 
viktigt.
Från DC, DK:
160 Allmänt.161 Begrepp. Kategorier. Omdöme. 162 
Slutledningsförfarande och slutledningar. Slutsatser. Felslut. 
Deduktiva slutledningar. Induktiva slutledningar. Dialektik. 164 
Formaliserad logik. 165 Kunskapsteori. Kunskapens historia. Från 
mytologi till vetenskap. 167 Vetenskaplig forskningsmetod. 168 
Vetenskaplig systematik. Definition. Begreppsbestämning. Indelning. 
Uppdelning. Klassifikation. Bevistori.
(SAB Dc, Dd, De. DC, DK 16)

Libris/SAB:
Dc  Logik och språkligt orienterad filosofi 
Dca  Logik 
Dcb Argumentationsanalys 
Dcc  Språkligt orienterad filosofi 
Dd  Kunskapsteori och vetenskapsteori 
Ddb Kunskapsteori 
Ddc Vetenskapsteori 
(DC, DK 16) 

Teoretisk filosofi.

010910: Lunds universitet, ämnesbeskrivning:
"Teoretisk filosofi
I teoretisk filosofi studerar man principerna för mänsklig kunskap, 
vetenskapens utveckling och grunderna för den vetenskapliga 
kunskapen, principerna för tänkande, argumentation och 
kommunikation, världs- och livsåskådningsfrågor samt det egna 
ämnets historia. Forskningen i Lund ligger huvudsakligen inom 
kunskapsteori, vetenskapsteori, beslutsteori, medvetandets filosofi, 
språkfilosofi, logik samt filosofins historia."

010910: Lunds universitet, ämnesbeskrivning:
"Vetenskaplig grundkurs
Vetenskaplig grundkurs är en introduktion till akademiska studier, 
såväl humanistiska, samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga. 
Idén bakom verksamheten är att studenten oavsett ämnesinriktning 
behöver en fömåga att hantera och bearbeta kunskap, generella 
verktyg för såväl fortsatt akademisk utbildning som för yrkeslivet. De 
kunskaper som kursen ger ska vara användbara vid all slags 
intellektuell verksamhet.. Vägledande principer bakom kursens 
innehåll är att ge en utbildning som är allmängiltig, dvs. lämplig som 
förberedelse för alla ämnesstudier, varaktig, dvs. av värde även efter 
avslutad utbildning och användbar, dvs. till faktisk hjälp i den fortsatta 
akademiska utbildningen."



17 Individens moral och uppfattningar om 
moral.

Indivden har fyra olika roller:
A Allmän levnadsroll - lekmannaroll - fritidsroll:
A1 Att leva med kroppen och psyket i de fysiska och de sociala 
miljöer som de är.
A2 Att påveka de politiska styrningarna av det som direkt o indirekt 
styr individernas levnadsvillkor: det som styr individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och det som styr de fysiska och de sociala 
miljöerna.
B Fövärvslivsroll-expertroll-yrkesroll: 
B1 Roll med hänsyn till egoistiska krav. 
B2 Roll att sköta arbetet. 
Individens moral och handlingar beror av individens kunskaper, 
visioner, värderingar, ideologi, psykiska processer och logik i 11 -16, 
religiösa verksamheter i 2 och av frågor:
Hur var det? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Hur är det? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden?
Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Här några moralfrågor. (Från DC, DK)
170 Allmänt. 171 Individuell moral. Människans plikter mot sig själv. 
172 Socialetik. 1721 Förhållandet mellan individ och stat. Patriotism. 
Nationalism. Kosmopolitism. 1722 Offentliga myndigheters och 
regeringars plikter. 1723 Religion och stat. Samvetsfrihet. Tolerans. 
Intolerans. 1724 Moraliska förhållanden mellan folken. Internationell 
moral. Pacifism. Internationalism. 173 Familjemoral. Giftermal. 

Äktenskap. Fri kärlek. Familjeliv. 174 Yrkesmoral. Förhållande mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 175 Nöjeslivets och rekreationens 
moral. 176 Sexualmoral. Perversitet. Homosexualitet. Prostitution. 
Äktenskapsbrott. Pornografi. 177 Moral och samhälle. Aktning för 
människor. Hövlighet. Levnadsvett. Samtalskonst. Kastanda. 
Kärlek.Vänskap. Medlidande. Tacksamhet. Redbarhet. 178 Moral och 
återhållsamhet. Alkoholism. Dryckenskap. Fullständig avhållsamhet. 
Absolutism. Måttlighet. Tobak. Narkotika.179 Olika moraliska frågor. 
Etikens begrepp, uppgift och metod. Etiska riktningar och 
ståndpunkter. 1791 Pressens moral. 1792 Barnmisshandel. 1793 
Djurplågeri. Djurskydd. 1794 Vivisektion. 1795 Svordomar. 1796 
Hjältemod. Tapperhet. Heroism. Feghet.1797 Aktning for 
människolivet. Duell. Självmord. Mord. Nödvärn. 1798 Laster. 
Moraliska fel. Högmod. Fåfänga. Girighet. Avundsjuka. Svartsjuka. 
Våldsverkan. 1799 Dygder. Värdefulla egenskaper. Frikostighet. 
Ädelmod. Klokhet. Tålamod. Flit. Ansprakslöshet. Trohet.
(SAB Dg. DC, DK 17)

Libris/SAB:
Dg  Etik 
Dgb -Dgv Etik för områdena B-V
(DC, DK 17)



Praktisk Filosofi

010910: Lunds universitet, ämnesbeskrivning:
"Praktisk Filosofi
Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar 
(metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med 
speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlings- 
normer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör 
den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" 
som Lundafilosoferna har särskilt intresserat sig för är moral 
(moralfilosofi samt tillämpad etik), politik (politisk filosofi), praktisk 
rationalitet (beslutsteori) samt konst (estetik)."

010910: Göteborgs universitet, kursbeskrivning:
"Praktisk filosofi: Natur, tillväxt, framsteg 
Kursen tar upp etiska och begreppsliga frågor i anknytning till 
debatten om människans samspel med naturen, hennes möjligheter att 
överleva och det framtida samhällets organisation; frågor som: Vad är 
samhällsutveckling? Hur avgör man om ett samhälle blivit bättre eller 
sämre? Vilket ansvar har vi för kommande generationer och för andra 
levande varelser än människor? Här diskuteras bland annat begrepp 
som välfärd, levnadsstandard, tillväxt och framsteg. Olika 
ekonomiska, politiska, etiska, humanekologiska och ekosofiska teorier 
granskas med avseende på hur de besvarar detta slags frågor."



18/19 Filosofer, äldre och senare, 
i öst och väst.
18: (SAB Da, del Db. DC 18. DK del 1(091) )
19: (SAB D , del Db. DC 19. DK del 1(091) )

Libris/SAB:
Da  Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk litteratur 
Daa  Antika filosofers skrifter 
Dab Medeltidsfilosofers och renässansfilosofers skrifter 
Dad  Icke-västerländska filosofers skrifter 
Dbz  Särskilda filosofer
(DC 18. DK del 1(091) )(DC 19. DK del 1(091) )



2 Religiösa verksamheter o d.

Libris/SAB:
C   Religion
(DC, DK 2)

Särskilda områden:

20  Övergripande religiösa verksamheter o d
Libris/SAB:
C   Religion 
(DC 20.)

21  Allmän religionsvetenskap
Libris/SAB:
C(x) Religionslexikon 
C:d  Religionsfilosofi och -psykologi 
C:oa Religionssociologi 
(DC, DK 21)

22/28 Kristna religioner
Libris/SAB:
Ca  Kristendomen: allmänt 
Cb  Bibelutgåvor 
Cc  Exegetik och litteratur om Bibeln 
Cd Äldre teologisk litteratur 
Ce  Dogmatik och symbolik 
Cf  Teologisk etik 
Cg Praktisk teologi 
Ch  Gudstjänsten 
Ci  Uppbyggelselitteratur 
Cj  Kyrkohistoria 
Ck  Kristna samfund 

Cl  Kristen mission 
(DC, DK 22-28)

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
22 Bibeln och bibeltolkning. 23 Kristen teologi, dogmatik, symbolik. 
24 Kristen etik, kristet leverne. 25 Kristet församlingsarbete, själavård, 
prästarbete. 26. Den kristna kyrkan i allmänhet, ritualer mm. 
27. Allmän kyrkohistoria. 28. Kristna samfund, kyrkor och sekter.
(SAB Cb-Ck. DC, DK 22-28)

29  Icke kristna religioner o d
Libris/SAB:
Cm  Religionshistoria 
Cn  Moderna religionsbildningar 
(DC, DK 29)

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
291 Allmänt om icke-kristna religioner. 292 Fongrekiska och 
fornromerska . 293 Germanska, fornnordiska o slavisk-baltiska. 294 
Indiska, Buddism. Hinduism mm. 295 Persiska, iranska. 296 Judisk, 
Judendom. 297 Islam. Muhammedanism. 298 Nyare religioner och 
religiösa riktningar.299 Övriga. 2991 Keltisk. 2992 Semitiska utom 
Judendom o Islam. 2993 Hamitiska, fornegyptiska. 2994 Finsk och 
samisk förkristen. 2995 Östasiatiska folks religioner utom buddism: 
Kinas religioner. Konfucianism. Taoism. Japans religioner. 2996 
Afrikanska folks religioner. 2997 Nord-o mellanamerikanska folks 
religioner, indianer, azteker, maya. 2998 Sydamerkanska folks 
religioner, Inkas religion. Malajo-polynesiska folks religioner. 
Förhistoriska folkstammars religioner. Primitiva folks religioner. 2999 
Allmänna framtidsvisionära verksamheter : profana, ej religiösa.
(SAB Cm.DC, DK 29)  



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Islamologi
Lunds universitet
Judaistik
Lunds universitet
Människa – natur – religion 120/160 p
Högskolan i Gävle
Prästutbildning 120/200 p
Johannelunds teologiska högskola
Religionshistoria
Lunds universitet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Religionskunskap/-vetenskap
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Johannelunds teologiska högskola
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro teologiska högskola
Religionsvetenskaplig utbildning 140/160 p
Göteborgs universitet
Johannelunds teologiska högskola (80 p)

Linköpings universitet (160 p)
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro teologiska högskola (40 p)
Teologi
Ersta Sköndal högskola
Johannelunds teologiska högskola
Teologiska Högskolan, Stockholm
Teologisk utbildning
Ersta Sköndal högskola, 80 p
Johannelunds teologiska högskola, 80 p
Teologiska Högskolan, Stockholm (40/80/140/160 p)
Örebro teologiska högskola, 40/80/140/160 p
Tillkommande högskolor:
Ersta Sköndal högskola Stockholm
Antal studenter: 694 kvinnor, 133 män. Totalt 827
Johannelunds teologiska högskola Uppsala
Antal studenter: 51 kvinnor, 78 män. Totalt 129
Teologiska Högskolan, Stockholm
Antal studenter: 262 kvinnor, 130 män. Totalt 392
Örebro teologiska högskola
Antal studenter: 99 kvinnor, 100 män. Totalt 199

Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 
Teologiskt
Uppsala universitet       619
Lunds universitet         530



Göteborgs universitet        135
Linköpings universitet               171
Malmö högskola                 0,4
Ersta Sköndal högskola       103
Johannelunds teologiska högskola       74
Teologiska Högskolan i Stockholm    127
Örebro teologiska högskola                126
Summa       1 885

Göteborgs universitet GU   
Religionsvetenskap
Byrskog Samuel
Haglund Dick
Nilsson Bertil
Näsström Britt-Mari
Olofsson Staffan

Stockholms universitet SU 
Berglie, Per-Arne   109 Religionshistoria

Högskolan i Kalmar HK    
      Religionsvetenskap
Roland HallgrenHumSam

Högskolan i Gävle HiG  
WESTERLUND DAVID  PROF Religionsvetenskap

Södertörns högskola SH  
Westerlund David    Religionsvetenskap

Uppsala universitet UU
55100 Teologiska inst 
BEXELL OLOPH   Professor bef univlektor 
      Religionsvetenskap/teologi
BRODD SVEN-ERIK  Professor, utn av reg  
      Religionsvetenskap/teologi
BRÅKENHIELM 
CARL-REINHOLD   Professor, anst UU  
      Religionsvetenskap/teologi
BÄCKSTRÖM ANDERS  Professor bef univlektor 
      Religionsvetenskap/teologi
DE MARINIS VALERIE  Professor bef univlektor 
      Religionsvetenskap/teologi
FRANZEN RUTH   Professor, anst UU  
      Religionsvetenskap/teologi
GRENHOLM CARL-HENRIC Professor, utn av reg  
      Religionsvetenskap/teologi
HERRMANN EBERHARD Professor, utn av reg  
      Religionsvetenskap/teologi
LANTZ GÖRAN   Professor, anst UU  
      Religionsvetenskap/teologi
NORIN STIG    Professor, utn av reg  
      Religionsvetenskap/teologi
PETTERSSON THORLEIF  Professor, utn av reg  
      Religionsvetenskap/teologi
SCHALK PETER   Professor, utn av reg  
      Religionsvetenskap/teologi
STENMARK MIKAEL  Professor bef univlektor 
      Religionsvetenskap/teologi
SYREENI KARI   Professor, anst UU  
      Religionsvetenskap/teologi
WIKSTRÖM OWE   Professor, utn av reg  
      Religionsvetenskap/teologi



3 Politikvetenskaper. Politiska verksam-
heter.
Särskilda områden:
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 motsvarande 
 utomlands)
353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36... om individernas kroppsliga förhållanden.
37... om utbildning o d.
38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d

Allmänt gäller : Verksamheterna i avdelning 30 - 34 avser opolitiska 
verksamheter. 35 avser de demokratiskt valdas verksamheter i de 
demokratiska församlingarna. Politiska verksamheter utanför 35 ingår 
i avdelningarna 36-39 för politiska krav och politiska planeringar om 
ändringar av de politiska styrningarna. Opolitiska teknologiska / 
ekonomiska verksamheter ingår i 60/69 och opolitiska kulturella 
verksamheter ingår i 70/99. Opolitiska filosofiska och religiösa 
verksamheter o d ingår i 10/29.



31 Statistik och demografi.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
310 Allmänt. 311 Statistikens teori o metoder. 312 Demografi, 
befolkningsstsatistik. 313 Statistik, världen. 314 Europa. 315 Asien. 
316 Afrika. 317 Nord- och Mellanamerika. 318 Sydamerika. 319 
Statistik Ocenaien och övriga områden.
(SAB Oi, Oj. DC, DK 31)

Libris/SAB:
Oi  Statistik 
Oi(x) Statistiklexikon 
Oi:d Statistisk teori och undersökningsmetodik 
Oi:k Statistikens historia 
Oj  Demografi (befolkningsvetenskap) 
Oj:bf Demografiska institutioner 
Oj:d Demografisk teori, filosofi och metodlära 
Oj:k Demografisk forskningshistoria 
Oj:oi Statistiska demografiska tabeller 
Oj-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Oja  Nativitet och mortalitet 
Ojc  Flyttningar och befolkningsändringar 
Ojd  Befolkningssammansättning och -fördelning 
Ojf  Folkbokföring 
Ojp  Befolkningspolitik 
(DC, DK 31)  

Högskoleverket. Utbildningar och ämnen 2006/07.
Demografi
Stockholms universitet
Statistik
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Jönköping
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Statistikerutbildning 120/160 p
Umeå universitet
Statistik och dataanalys 120/160 p
Linköpings universitet
Statistikvetenskaplig utbildning 120/160 p
Örebro universitet

Göteborgs universitet GU  
Statistik
Frisen Marianne

Stockholms universitet SU 
Bernhardt, Eva   310 Demografi
Thomson, Elizabeth  310 Demografi
Nyquist, Hans   311 Statistik



Thorburn Ekman, Daniel 311 Statistik m inriktn mot allmän 
      statistikproduktion
Wretman, Jan   311 Statistik

Handelshögskolan i Stockholm HHS. 2004/2005  
Timo Teräsvirta 
     professor i ekonomisk statistik
tjänstledig fr o m 041001 t o m 041031, fr o m 050101 t o m 050630
Anders Westlund  
     professor i ekonomisk statistik

Växjö universitet VXU
Se 33

Örebro universitet ÖU   
Lennart Bodin     Statistik
Jan Lanke     Statistik
Elisabeth Svensson   Statistik med inriktning mot 
      medicin och epidemiologi
Uppsala universitet UU
22700 Inform vetenskap, inst f
CHRISTOFFERSSON ANDERS LARS Professor, utn av reg 
  
      Statistik
HAMFELT ANDREAS  Professor bef univlektor       
      Informatik, data-o systemvet
HEDMAN LOWE   Professor bef univlektor 
      Övrig samhällsvetenskap
LARSSON ROLF   Professor, anst UU  
      Statistik



32 Statsvetenskap.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
320 Allmänt. 321 Stats-och styrelseformer. 322 Relationer staten- 
grupper. 323 Inrikesförhållanden. 324 Val o folkomröstning. 325 
Migration, flyttningar. 326 Slaveri, emancipation, frigörelser. 327 
Internationella relationer. 328 Folkrepresentation. 329 Politiska partier 
och rörelser.
(SAB Oc. DC, DK 32)
I 32 ingår statsvetenskapliga behandlingar av förekommande ämnen. 
Lagtolkningar ingår i 34. De folkvalda församlingarnas egna 
dokument ingår 35 och det gäller också EUs och FNs egna dokument 
o d. Politiska krav ingår i 36/39. Ämnen om social miljö, socialvård o 
d ingår i 795. Ämnen som inrikesförhållanden, migration od kan 
behandlas både statsvetenskapligt på 32 och som social miljö o d på 
795. Observera, att det finns en gräns mellan statsvetenskapliga och 
historieskrivande verksamheter.

Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap  (Del. Delar på 31-39, 652, 657, 
 658, 71, 79, 7951-7956)
Ob  Internationella relationer 
Ob(x)Allmänt: lexikon 
Ob:bfAllmänt: institutioner 
Ob:kAllmänt: historia 
Obb Freds- och nedrustningsfrågor 
Obd Internationellt samarbete: allmänt 
Obe Nationernas förbund (NF)  
Obf  Förenta nationerna (FN)  (FNs egna dokument till 354)
Obk Regionalt mellanfolkligt samarbete 
Obl  Försvarspakter 

Obn Nordiskt samarbete 
Obq Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet (även 
 7951)
Obr  Röda korset (och likvärdiga organisationer)(även 7951)
Oc  Statskunskap och politik 
Oc(x)Allmänt: lexikon 
Oc:bfOrganisationer och institutioner 
Oc:d Politisk teori, politisk psykologi och metodlära 
Oc:k  Statskunskapens vetenskapshistoria 
Oc:oaPolitisk sociologi 
Oc.0 Särskilda statsvetenskapliga och politiska delområden, politiska 
 skrifter 
Occ  Sveriges statskunskap och politik 
Ocf  Främmande länders statskunskap och politik 
Ocg  Politiska begrepp och politiska åskådningar  (Även till 6-39)
Ocl  Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet, 
 terrorism m m 
(DC, DK 32)

Högskoleverket. Utbildningar och ämnen 2006/07.
Fred – Konflikt – Internationella relationer 120/160 p
Malmö högskola
Freds- och konfl iktforskning/-studier
Umeå universitet
Uppsala universitet
Freds- och utvecklingsstudier
Göteborgs universitet
Internationell kris- och konflikthantering 140 p
Umeå universitet
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
Malmö högskola
Internationell samhällsvetarutbildning 120/160/180 p



Växjö universitet
Internationella samhällsstudier 120/160 p
Högskolan i Kalmar
Internationell samhällsvetarutbildning 120/160 p
Mittuniversitetet
Internationella programmet för politik och ekonomi 120 p
Högskolan Väst*
Internationella relationer
Göteborgs universitet
Konfliktlösning
Göteborgs universitet
Politices kandidatutbildning
Högskolan i Jönköping, 140 p
Örebro universitet, 120 p
Politices magisterutbildning 160 p
Göteborgs universitet
Karlstads universitet (120/160 p)
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet (120/160 p)
Växjö universitet
Örebro universitet
Politices magisterutbildning. Miljöinriktning 180 p
Umeå universitet
Politik, ekonomi och organisation 140/160 p
Södertörns högskola
Politik och medier 120/160 p
Högskolan i Gävle
Public Entrepreneurship and politics 140 p

Högskolan i Jönköping
Statskunskap/Statsvetenskap
Se även Politologi
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Statsvetenskaplig utbildning
Högskolan i Halmstad, 120 p
Högskolan i Jönköping, 140 p
Luleå tekniska universitet, 120/160 p

Göteborgs universitet GU 
Statsvetenskap
Bjereld Ulf
Esaiasson Peter
Gilljam Mikael
Holmberg Sören
Lindahl Rutger



Lundqvist Lennart
Pierre Jon
Rothstein Bo
Westerståhl Jörgen

Stockholms universitet SU 
Dahlerup, Drude  320 Statsvetenskap m inriktn på 
     genusforskning
Eduards, Maud  320 Statsvetenskap
Möller, Tommy  320 Statsvetenskap m inriktn på 
     svensk politik
Sainsbury, Diane 320 Lars Hiertas professur i 
     statskunskap
Tarschys, Daniel  320 Statsvetenskap, särsk planering 
     o förvaltning
Premfors, Rune  321 Grundläggande forskning om 
     offentliga sektorn

Växjö universitet VXU
BRYDER TOM
SVI PROF 1000  
tom.bryder@svi.vxu.se  Politologi

Örebro universitet ÖU   
Sten Berglund     Statskunskap
Ingemar Elander    Statskunskap
Gullan Gidlund,    Statskunskap med inriktning 
      mot demokrati
Mats Lindberg    Statskunskap
Frank Aarebrot    Statskunskap
Bernd Henningsen   Statskunskap
Abdul Khakee    Statskunskap

Södertörns högskola SH
Loftsson Elfar     Statsvetenskap

Uppsala universitet UU
22200 Statsvetenskapl inst 
CARLSNAES WALTER  Professor bef univlektor 
      Statsvetenskap

GUZZINI STEFANO   Professor bef univlektor 
      Statsvetenskap
HERMANSSON BENGT JÖRGEN   Professor, anst UU  
      Statsvetenskap
HOLMSTRÖM BARRY 
KARL OLOF    Professor bef univlektor 
      Statsvetenskap
LEWIN LEIF    Professor, utn av reg  
      Statsvetenskap
21300 Freds o konfl forskn, inst f
ALBIN CECILIA   Professor, anst UU  
      Statsvetenskap
OHLSON THOMAS   Professor bef univlektor 
      Statsvetenskap
SWAIN ASHOK   Professor bef univlektor 
      Statsvetenskap
WALLENSTEEN PETER NILS Professor, utn av reg  
      Statsvetenskap
80900 SCASSS  
WITTROCK BJÖRN   Professor, utn av reg  
      Statsvetenskap

mailto:tom.bryder@svi.vxu.se
mailto:tom.bryder@svi.vxu.se


33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
330 Allmänt. 331 Arbete. 332 Fast egendom, mark. 334 
Organisationsformer i näringslivet. 336 Fi-nanser, bank-och 
penningväsen. 338 Näringsliv, ekonomiskt läge, produktion, service, 
priser. 339 Handel, internationella ekonomiska relationer, 
världsekonomi.
(SAB Qa. DC, DK 33)
I 33 ingår vetenskapliga verksamheter med nationalekonomiskt 
perspektiv. Politiska krav ingår i 36/39. Praktiska ekonomiska 
verksamheter med penninghantering ingår i 657, företagsekonomi o d 
ingår i 658, marknadsföring o d i 659.

Libris/SAB:
Q    Ekonomi och näringsväsen (Del. Delar på 33, 63, 64-649, 
 651-659)
Qa  Nationalekonomi och finansväsen  
Qa(x)Nationalekonomiska etc lexikon 
Qa:k Nationalekonomins historia 
Qa:oe Lagstiftning 
Qaa  Ekonomisk teori 
Qab Ekonometri 
Qac  Konjunkturteori och konjunkturlära 
Qad Ekonomiska förhållanden 
Qae  Penning- och bankväsen Till 657
Qaf  Finansväsen med finansrätt  (Delar till 657)
(DC, DK 33)

Högskoleverket. Utbildningar och ämnen 2006/07.
Internationell ekonomi med engelska, spanska ell tyska 160 p
Högskolan i Skövde
Internationell ekonomi och politik 140 p
Högskolan i Jönköping
Internationell ekonomisk historia
Stockholms universitet
Internationell ekonomutbildning
Högskolan i Jönköping, 140 p
Högskolan Kristianstad, 140/160 p
Linköpings universitet, 180 p
Lunds universitet, 160 p
Södertörns högskola, 140/160 p
Umeå universitet, 140/180 p
Nationalekonomi
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
SLU
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet



Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Nationalekonomisk utbildning
Högskolan i Jönköping, 140 p
Luleå tekniska universitet, 120/160 p

Göteborgs universitet GU  
Nationalekonomi med statistik
Asålund Marcus
Bigsten Arne
Flood Lennart
Hibbs Douglas
Hjalmarsson Lennart
Lundborg Per
Ohlsson Henry
Sandelin Bo
Sterner Thomas

Stockholms universitet SU 
Calmfors, Lars   303 Internationell ekonomi
Flam, Harry    303 Internationell ekonomi
Horn Af Ranzien, Henrik 303 Internationell ekonomi
Persson, Mats   303 Nationalekonomi
Persson, Torsten   303 Nationalekonomi m inriktn 
      internat. finansiella o monetära 
      frågor
Svedberg, Peter   303 Utvecklingsekonomi
Zilibotti, Fabrizio  303 Makroekonomi
Agell, Jonas   305 Nationalekonomi
Arai, Mahmood   305 Nationalekonomi

Dufwenberg, Martin  305 Nationalekonomi, m inr på 
      mikroekonomi
Forslid, Richard   305 Nationalekonomi, med 
      inriktning mot internationell handel
Jonas Häckner   305 Nationalekonomi
Siven, Claes-Henric  305 Nationalekonomi, särsk 
      ekonomisk politik
Wijkander, Hans  305 Nationalekonomi, särsk den 
      offentliga förvaltningen

Handelshögskolan i Stockholm HHS. 2004/2005 
Lars Bergman
Rektor, professor i nationalekonomi, särskilt miljö- och energiekonomi
Erik Berglöf
professor i nationalekonomi, särskilt institutionell ekonomi
 Tore Ellingsen
professor, innehavare av Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 
tjänstledig från professur i nationalekonomi, särskilt mikroteori fr o m 
040801 t o m 080731   
Per-Olov Johansson
professor i nationalekonomi, särskilt hälsoekonomi
tjänstledig fr o m 050401 t o m 051031
Bengt Jönsson
professor i hälsoekonomi
Lars Ljungqvist  
professor i nationalekonomi, särskilt makroekonomi 
tjänstledig fr o m 050101 t o m 050630
Paul S Segerstrom
professor, innehavare av Tore Browaldhs professur i internationell 
ekonomi
Örjan Sjöberg
professor i ekonomisk geografi, särskilt internationell ekonomisk 
geografi



Jörgen W Weibull  
professor, innehavare av A.O. Wallenbergs professur i 
nationalekonomi
Hans Tson Söderström
konjunkturanalys och makroekonomisk politik

Växjö universitet VXU
NIKLASSON HARALD
EHVPROFBL 1000
Befordrad professor 
Harald.Niklasson@vxu.se  Nationalekonomi och  statistik 
ANXO DOMINIQUE
EHVPROFBL 1000
Befordrad professor 
dominique.anxo@ehv.vxu.se Nationalekonomi och  statistik 
SHUKUR GHAZI
EHVPROFBL 1000
Befordrad professor 
Ghazi.Shukur@vxu.se      Nationalekonomi o statistik 
EKBERG JAN
EHVPROF   
Jan.Ekberg@vxu.se   Nationalekonomi och statistik 

Örebro universitet ÖU   
Lars Hultcrantz   Nationalekonomi
Pär Hansson    Nationalekonomi 
Lars Lundberg    Nationalekonoml 

Uppsala universitet UU
21700 Nationalekonomiska inst
BLOMQUIST SÖREN  Professor, utn av reg  

      Nationalekonomi
CANNINGS KATHLEEN  Professor bef univlektor 
      Nationalekonomi
EDIN PER-ANDERS   Professor, anst UU  
      Nationalekonomi
GOTTFRIES NILS   Professor, utn av reg  
      Nationalekonomi
HOLMLUND BERTIL  Professor, utn av reg  
      Nationalekonomi
JOHANSSON PER   Professor, anst UU  
      Nationalekonomi
KLEVMARKEN ANDERS  Professor, utn av reg  
      Nationalekonomi
LI CHUAN-ZHONG   Professor bef univlektor 
      Nationalekonomi
OHLSSON HENRY   Professor, anst UU  
      Nationalekonomi
SÖDERSTEN JAN   Professor, utn av reg  
      Nationalekonomi

mailto:Harald.Niklasson@vxu.se
mailto:Harald.Niklasson@vxu.se
mailto:dominique.anxo@ehv.vxu.se
mailto:dominique.anxo@ehv.vxu.se
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mailto:Ghazi.Shukur@vxu.se
mailto:Jan.Ekberg@vxu.se
mailto:Jan.Ekberg@vxu.se


34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
Verksamheterna i avdelning 34 avser lagtolkningsverksamheter. 
Demokratiskt valdas verksamheter med bl a lagstiftning ingår i 35. 
Politik utanför 35 ingår i 36-39.
340 Allmänt. 341 Internationell rätt.342 Offentlig rätt. Grundlagar. 343 
Diverse offentlig rätt: miltärlagar, offenligt ägande, finanser, skatter, 
reglering av näringar od. 344 Sociallagar: Socialförsäkring, socialvård, 
sjukvård, miljökontroll, ordning, utbildning, forskning .345 Straffrätt. 
346 Privaträtt: avtal, skadestånd, egendom, familj, arv, handel, bank 
och försäkring o d. 347 Privatprocess. 348 Lagsamlingar, fall o d. 349 
Olika staters lagar.
(SAB Oba, Ocb, Odb, Oe, O:oe, Okb, Okc, Q:oe, E:oe, P:oe, U:oe, 
V:oe mm. DC, DK 34)

Libris/SAB:
O(x) Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon 
O:bf Samhälls- och rättsevetenskapliga institutioner
O:d  Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och metodlära  
O:k  Samhälls- och rättsvetenskapens historia 
O-  Allmänt: särskilda länder och områden 
O-a  Europa: allmänt 
O-b  Norden: allmänt 
O-c  Sverige 
O-d  Övriga Norden 
O-e  Brittiska öarna (Storbritannien) 
O-f  Mellaneuropa 
O-g  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
O-h  Schweiz 
O-i  Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 

O-j  Frankrike och Monaco 
O-k  Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 
O-l  Portugal 
O-m Östeuropa 
O-n  Balkanländerna 
O-o  Asien 
O-p  Afrika 
O-q  Amerika 
O-r  Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
 Mikronesien) 
O-s  Polarländerna 
Oba  Folkrätt 
Ocb  Statsrätt 
Oe  Rättsvetenskap 
Oe(x)Juridiska lexikon 
Oe(u)Lagar och lagförslag: allmänt 
Oe:d Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära 
Oe:oaRättssociologi 
Oe-  Juridik: särskilda länder och områden 
Oea  Civilrätt 
Oeb  Straffrätt 
Oek  Processrätt 
Oel  Tryckfrihetsrätt 
Oep Kriminologi och polisväsen 
Oeq Kriminalvård 
Oer  Rättsfall 
Oes  Försvars- och krigslagstiftning 
Oet  Rättshistoria 
Oeö  Särskilda verksamheters juridik 
(DC, DK 34) 



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Affärsjuridik 120 p
Linköpings universitet
Affärsjuridik. Europainriktad 180 p
Linköpings universitet
Affärsrätt
Högskolan i Jönköping
Linköpings universitet
Affärsrättslig utbildning. Internationell 180/200 p
Högskolan i Jönköping
Handelsrätt
Göteborgs universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan Kristianstad
Lunds universitet
Mälardalens högskola
Uppsala universitet
Juridik
Uppsala universitet
Växjö universitet
Juris kandidatutbildning 180 p
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet
Örebro universitet
Juristutbildning
Högskolan i Jönköping, 180/200 p
Stockholms universitet, 80/180 p
Rättssociologi
Lunds universitet

Offentlig rätt
Södertörns högskola
Rättsvetenskap
Högskolan i Jönköping
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Örebro universitet
Rättsvetenskaplig utbildning 120/160 p
Luleå tekniska universitet
Rättsvetenskaplig utbildning. Internationell 120/160 p
Örebro universitet

Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 

Juridiskt
Uppsala universitet    1 670
Lunds universitet    2 016
Göteborgs universitet       822
Stockholms universitet   2 761
Umeå universitet       247
Linköpings universitet         493
Kungl. Tekniska högskolan        73
Luleå tekniska universitet      372
Handelshögskolan i Stockholm     121
Örebro universitet       660
Högskolan i Jönköping      313



Högskolan i Kalmar         32
Malmö högskola          149
Mitthögskolan                306
Högskolan i Borås         84
Högskolan Dalarna       267
Högskolan på Gotland              115
Högskolan i Gävle       269
Högskolan i Halmstad              137
Högskolan Kristianstad      239
Högskolan i Skövde       151
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    331
Södertörns högskola       145
Ersta Sköndal högskola        25
Summa             11 798

Stockholms universitet SU 
Axberger Hans-Gunnar 220 Adj prof medierätt
Bjarup Jes     220 allmän rättslära
Bohlin Alf    220 offentlig rätt
Bring Ove     220 internationell rätt
Diesen Christian   220 processrätt
Ebbesson Jonas   220 miljörätt
Edelstam Henrik   220 Processrätt
Eklund Ronnie, prefekt  220 civilrätt, arbetsrätt
Heuman Lars     220 Processrätt
Johansson Svante  220 adj prof civilrätt
Kleineman Jan     220 Civilrätt
Källström Kent    220 Civilrätt
Leijonhufvud Madeleine 220 Straffrätt
Levin Marianne, prodekanus 220 Civilrätt
Magnusson-Sjöberg Cecilia 220 rättsinformatik

Mahmoudi Said    220 Internationell rätt
Melz Peter     220 Finansrätt
Pehrson Lars   220 Civilrätt
Peterson Claes    220 Rättshistoria
Rosén Jan     220 Civilrätt
Sandgren Claes    220 Civilrätt
Sandström Marie  220 Rättshistoria
Schiratzki, Johanna  220 Rättsvetenskap
Seipel Peter   220 Rättsinformatik
Silfverberg Christer    220 Finansrätt
Wahl Nils     220 Europeisk integrationsrätt
Wahlgren Peter    220 Rättsinformatik
Warnling-Nerep Wiweka   220 offentlig rätt
Wennberg Suzanne    220 Straffrätt
Victorin Anders   220 Fastighets- byggnads- och 
      värderingsrätt

Göteborgs universitet GU 
Juridik
Cramer Per
Dotevall Rolf
Påhlsson Robert
Ramberg Christina
Töllborg Dennis
Vahlne Westerhäll Lotta

Handelshögskolan i Stockholm HHS. 2004/2005  
Johnny Herre
professor i rättsvetenskap
föräldraledig höstterminen 2004
Erik Nerep



professor i svensk och internationell handelsrätt
Bertil Wiman  
professor, innehavare av KPMGs professur i skatterätt
Reinhold Fahlbeck
arbetsrätt
Lars Gorton
handelsrätt, särskilt med internationell inriktning

Örebro universitet ÖU   
Joakim Nergelius   Rättsvetenskap

Uppsala universitet UU
25100 Juridiska inst o fak 
ANDERSSON HÅKAN  Professor bef univlektor 
      Civilrätt
ANDERSSON TORBJÖRN Professor bef univlektor 
      Processrätt
ASP PETTER    Professor bef univlektor 
      Processrätt
CAMERON IAIN   Professor bef univlektor 
      Övrig rätt
ERIKSSON MAJA   Professor bef univlektor 
      Övrig rätt

JÄNTERÄ-JAREBORG MAARIT Professor, anst UU  
      Övrig rätt
LEHRBERG BERT   Professor, anst UU  
      Civilrätt
LINDELL BENGT   Professor, utn av reg  
      Processrätt

LYSEN GÖRAN   Professor bef univlektor 
      Övrig rätt
MARCUSSON LENA MARGARETA Professor, utn av reg 
      Övrig rätt
MÖLLER MIKAEL   Professor, anst UU  
      Civilrätt
NYGREN ROLF OLOV  Professor, utn av reg  
      Övrig rätt
OLSEN LENA    Professor bef univlektor 
      Civilrätt
RYNNING ELISABETH  Professor, anst UU  
      Övrig rätt
STÅHL KRISTINA   Professor bef univlektor 
      Övrig rätt
WESTERLUND STAFFAN  Professor, utn av reg  
      Övrig rätt
ÖSTERDAHL INGER  Professor bef univlektor 
      Övrig rätt



35 De demokratiskt valda församlingarnas 
verksamheter.

Särskilda områden:
351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
 utomlands)
353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

355-359 används ej tills vidare.

Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument. 
(DC, DK politiska delar av 35)

I 35 ingår riksdagens, kommunfullmäktiges, regeringens, FNs, EUs 
egna dokument. Färdiga lagar och förordningar, internationella traktat 
o d hänförs till 34. Statsvetenskapliga avhandlingar om församlingarna 
ingår i 32. Politiska krav utanför församlingarna ingår i 36/39. 
Opolitiska delar , t ex ämnen om pennor, dörrvakter, belysning ets 
ingår i 652. Militära verksamheter ingår i 652, men församlingarnas 
förvsarspolitik o d ingår i 35.



351 Sveriges riksdag 
(och motsvarande utomlands).

(SAB politiska delar av Od. DC, DK politiska delar av 35)
I 351 ingår riksdagens egna dokument. Färdiga lagar och förordningar, 
internationella traktat o d hänförs till 34. Statsvetenskapliga 
avhandlingar om församlingarna ingår i 32. Politiska krav utanför 
församlingarna ingår i 36/39. Opolitiska delar , t ex ämnen om pennor, 
dörrvakter, belysning etc ingår i 652.

Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument. 
(DC, DK politiska delar av 35)



352 Kommun- och landstingsfullmäktige 
(och motsvarande utomlands).

(SAB politiska delar av Od. DC, DK politiska delar av 35)
I 352 ingår kommunfullmäktiges etc egna dokument. Färdiga lagar 
och förordningar, internationella traktat o d hänförs till 34. 
Statsvetenskapliga avhandlingar om församlingarna ingår i 32. 
Politiska krav utanför församlingarna ingår i 36/39. Opolitiska delar , t 
ex ämnen om pennor, dörrvakter, belysning ets ingår i 652.

Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)



353 Sveriges regering (och motsvarande 
utomlands).

(SAB politiska delar av Od. DC, DK politiska delar av 35)
I 353 ingår regeringens egna dokument. Färdiga lagar och 
förordningar, internationella traktat o d hänförs till 34. 
Statsvetenskapliga avhandlingar om församlingarna ingår i 32. 
Politiska krav utanför församlingarna ingår i 36/39. Opolitiska delar , t 
ex ämnen om pennor, dörrvakter, belysning ets ingår i 652.

Libris/SAB:
O    Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)



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

(SAB politiska delar av Od. DC, DK politiska delar av 35)
I 354 ingår FNs, EUs egna dokument. Färdiga lagar och förordningar, 
internationella traktat o d hänförs till 34. Statsvetenskapliga 
avhandlingar om församlingarna ingår i 32. Politiska krav utanför 
församlingarna ingår i 36/39. Opolitiska delar , t ex ämnen om pennor, 
dörrvakter, belysning etc ingår i 652.

Libris/SAB:
Bara egna dokument.
Obf  Förenta nationerna (FN)  (FNs egna dokument till 354)
(DC, DK politiska delar av 35)



36/39 Politiska krav och politiska 
planeringar:

Här ingår politiska krav rörande alla slags verksamheter. Här ingår 
isynnerhet de politiska partiernas krav och här ingår bl a Statens 
offentliga utredningar, SOU. Exempelvis ingår politiska krav om 
vanlig socialvård i 36, politiska krav om undervisning i 37, politiska 
krav om fysisk miljö och näringspolitik i 38 och politiska krav om 
sociala miljöer, nöjen, teater, spel och sport o d i 39. En sammansatt 
avdelning 36/39 gäller politiska krav och politisk planering som gäller 
flera av avdelningarna 36-39 då det är svårt att placera problemen på 
någon av dem.

36/39 Politiska krav och politisk planering.
O Om politisk planering. O Planeringens mål och medel. O Välfärd, 
levnadsnivå, livskvalitet. O Välfärdsfördening, jämlikhet. O Politiska 
krav om alla 36-39. O De politiska partiernas program.

36... om individernas kroppsliga förhållanden.
Libris/SAB:
(360-368: DC, DK politiska delar av 36)
(369: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )

37... om utbildning o d.
Libris/SAB:
(370-378: DC, DK politiska delar av 37)
(379: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 ) 

38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
Libris/SAB:
(380-389:DC, DK politiska delar av 38, delar av politiska delar av 
001-999 )

39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d
Libris/SAB:
(390-399:  DC, DK politiska delar av 39, delar av politiska delar av 
001-9 99 ) 

Långa listor finns i http://wimnell.com områdena 36, 37, 38 och 39.

Libris/SAB:
Ob.09Allmänt: politiska skrifter 
Ocg  Politiska begrepp och politiska åskådningar  (Även till 32)
Oh  Sociala frågor och socialpolitik (del om politiska krav)
Oh:oeAllmänt: sociallagstiftning
Oh-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Oha Arbete och arbetsmarknad 
Ohc Bostäder 
Ohd Emigration och immigration 
Ohe Minoriteter 
Ohf  Social omsorg 
Ohg Frivillig hjälpverksamhet 
Ohi  Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor 
Ohj  Könsrollsfrågor 
Ohk Fritidsverksamhet 
OhmAllmänna samlingslokaler 
Op  Framtidsstudier 
Op- Särskilda länder och områden 

http://wimnell.com
http://wimnell.com


sverige.se 2008:
Centerpartiet (c)
Folkpartiet liberalerna (fp)
Kristdemokraterna (kd)
Miljöpartiet de gröna (mp)
Moderata samlingspartiet (m)
Socialdemokraterna (s)
Vänsterpartiet (v) 
EU-stafetten (EU 2004-Kommittén)
Statens Offentliga Utredningar, SOU
Stockholms Internationella Forum?
Se även 32.



4 Sambandsforskningsverksamheter.

Särskilda områden:
40 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

(Finns ej i SAB, DC, DK.)

Med sambandsforskningsverksamheter avses verksamheter som 
undersöker samband mellan olika verksamheter 10-99, 101 - 999 etc, 
då sambanden inte är tydliga angelägenheter inom verksamheterna. 
Verksamheterna i 4 avser opolitiska verksamheter. Politiska 
verksamheter utanför de demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i 
avdelningarna 36-39 för politiska krav och politiska planeringar.

I område 4 ( http://wimnell.com/omr4) bl a:

“DE STORA SAMBANDEN
(1999. Justerat 070208+100406)

Innehåll:
Verksamheter som formar världens framtid.
Verksamheter i delområdena.
Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK). Sammanfattande 
schema 
Ett dynamiskt nät av verksamheter. 
Det stora kretsloppet. 
Den fundamentala påverkanskedjan. Bild 1.
Schema med påverkan mellan områden. Bild 2 och bild 3. 
Materiens kretslopp.

Kulturella verksamheter.
Hanteringar av förändringsprocesserna. Planeringar. 
Schema över påverkans-och förändringsproblem. Bild 7.
Schema med politiska och opolitiska planeringar. Bild 5.
Hur bör det bli ?
Politiska och opolitiska planeringar.
Planeringsbrister och planeringsbehov.
Något om miljöplanering.
Slutsatser och förslag till åtgärder. Med schema, bild 6.”

http://wimnell.com/omr4
http://wimnell.com/omr4


Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Användarinriktad systemutveckling 80/120 p
Linköpings universitet
Data- och systemvetenskap
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Data- och systemvetenskap
Blekinge tekniska högskola, 80/120/160 p
Högskolan Väst*, 120 p
Stockholms universitet, 120/160 p
Uppsala universitet, 160 p
Data- och systemutveckling 120 p
Högskolan Kristianstad
Systemarkitekturutbildning 120/160 p
Högskolan i Borås
Systemekonomi
Växjö universitet
Systemkonstruktion
Högskolan Kristianstad
Växjö universitet
Systemprogrammerarutbildning 120/170 p
Högskolan i Skövde
Systemvetenskap
Luleå tekniska universitet
Systemvetenskaplig utbildning 120/160 p
Göteborgs universitet (160 p)
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna (120 p)
Linköpings universitet (160 p)
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet

Mälardalens högskola
Umeå universitet (120 p)
Växjö universitet
Örebro universitet
Systemvetenskaplig utbildning. Internationell profi l 160 p
Luleå tekniska universitet

Stockholms universitet SU 
Ekenberg, Love   323 Data- och systemvetenskap
Höök, Kristina   323 Människa – maskin-interaktion
Yngström, Louise   323 Data- och systemvetenskap 
      med inriktning mot 
      säkerhetsinformatik
Palme, Jacob   323 Data- och systemvetenskap
Robert Ramberg   323 Data- och systemvetenskap
Wangler, Bengt   323 Data- och systemvetenskap

Högskolan i Kalmar HK   
     Informatik, data- och 
     systemvetenskap
Peter Revay BBS

 



40 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.



5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

Särskilda områden:
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

Med naturforskningsverksamheter avses verksamheter som undersöker 
naturen inklusive växt- och djurvärlden. Matematik räknas enligt 
tradition till naturvetenskaperna.



50 Allmänt om naturforskning. 
Naturkunskap.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
501 Registrering kunskaper od. 502 Visioner, mål od. 503 Värderingar 
od. 504 Samband andra sektorer. 505 Forskning, tidskrifter. 506 
Ekonomi, organisation. 507 Utbildning o d. 508 ”Naturkunskap”. 509 
Naturforskningens historia.
(SAB U. DC 50)

Libris/SAB:
U    Naturvetenskap 
U(x) Naturvetenskapliga lexikon 
U:b  Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga 
 institutioner 
U:d  Naturvetenskaplig teori, filosofi och metodlära 
U:k  Naturvetenskapens historia 
U:oa Naturvetenskapens sociologi 
U.02 Allmän instrumentlära 
(DC 50)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Tematisk naturvetenskap
Linköpings universitet

Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 

Naturvetenskapligt
Uppsala universitet    3 025
Lunds universitet    2 209
Göteborgs universitet    4 355
Stockholms universitet   2 595
Umeå universitet    2 109
Linköpings universitet   3 129
Karolinska institutet       379
Kungl. Tekniska högskolan   2 614
Luleå tekniska universitet      854
Sveriges lantbruksuniversitet  2 454
Karlstads universitet       941
Växjö universitet    1 067
Örebro universitet       561
Blekinge tekniska högskola      204
Högskolan i Jönköping      367
Högskolan i Kalmar       876
Malmö högskola              607
Mitthögskolan                691
Mälardalens högskola              862
Högskolan i Borås       693
Högskolan Dalarna       609
Högskolan på Gotland              138
Högskolan i Gävle    1 179
Högskolan i Halmstad         569
Högskolan Kristianstad      630
Högskolan i Skövde       363
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    445
Lärarhögskolan i Stockholm     631
Södertörns högskola       411
Gammelkroppa skogsskola        17
Summa             35 585



51 Matematik.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
511 Allmänt. 512 Algebra. 513 Aritmetik. 514 Topologi. 515 Analys. 
516 Geometeri. 519 Sannolikhet och tillämpad matematik.
(SAB T. DC, DK 51)

Libris/SAB:
T    Matematik 
Ta  Matematik: allmänt 
Tb  Aritmetik 
Tc  Algebra
Td  Analys
Te  Geometri 
Tf  Mått, mål och vikt 
Th  Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik 
(DC, DK 51) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Beräkningsteknik
Stockholms universitet
Matematik
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Matematikekonomi
Karlstads universitet, 120/160 p
Stockholms universitet, 160 p
Matematik–Fysik–Datavetenskap– Kemi 120/160 p
Lunds universitet
Matematikerutbildning
Göteborgs universitet, 160 p
Karlstads universitet, 120/160 p



Linköpings universitet, 160 p
Lunds universitet, 120/160 p
Örebro universitet, 120 p
Matematik och modellering 120/160 p
Växjö universitet
Matematisk datalogi 120/160 p
Stockholms universitet
Matematisk problemlösning
Göteborgs universitet
Matematisk statistik
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Numerisk analys
Växjö universitet
Tillämpad matematik
Mälardalens högskola
Växjö universitet
Tillämpad matematik 120/160 p
Umeå universitet

Göteborgs universitet GU  
Beräkningsmatematik
Johnson Claes
Svanstedt Nils
Matematik
Andersson Mats
Arkeryd Leif
Bergh Jöran
Berndtsson Bo
Borell Christer

Brenner Philip
Brzezinski Juliusz
Patriksson Michael
Persson Ulf
Rozenblioum Grigori
Shcherbina Nikolay
Sjögren Peter, FD1
Steif Jeff
Steingrimsson Einar
Stolin Alexhander
Matematisk statistik 
Hjorth Urban
Jagers Peter
Lindvall Torgny
Mare Jacques de
Nerman Olle
Rootzen Holger
Rudemo Mats
Werrnuth Nanny Ellen

Stockholms universitet SU 
Björk, Jan, Erik            403 Matematik
Britton, Tom   403 Matematik
Ekedahl, Torsten           403 Matematik
Fröberg, Ralph   403 Matematik
Hössjer, Ola   403 Matematik
Leites, Dmitri   403 Matematik
Löfwall, Clas   403 Matematik
Martin-Löf, Anders  403 Matematik
Martin-Löf, Per           403 Matematik
Merkoulov, Serguei  403 Matematik
Palmgren, Juni   403 Matematik



Passare, Mikael           403 Matematik
Shapiro, Boris   403 Matematik
Sundberg, Rolf           403 Matematik
Svensson, Åke   403 Matematik
Szulkin, Andrzej           403 Matematik
Lansner, Anders           412 Numersik analys och 
      dataanalys

Växjö universitet VXU
KHRENNIKOV ANDREI
MSI PROF 1000 
Andrei.Khrennikov@msi.vxu.se Matematik, tillämpad 
      matematik

Högskolan i Kalmar HK  
Algebra, geometri och analys Valeri Marenitch KoB

Mälardalens högskola MdH 
Kimmo Eriksson
Professor i matematik/tillämpad matematik med inriktning mot diskret 
matematik. Personlig hemsida

Kenneth Holmström
Professor i optimeringslära.Personlig hemsida

Dmitrii Silvestrov
Professor i matematik/tillämpad matematik med inriktning mot 
matematisk modellering. Personlig hemsida
                                                     

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTU(HögskolanVäst)
Kenneth Eriksson                
kenneth.eriksson@htu.se      Professor i matematik med 
      inriktning mot numerisk 
      modellering
Uppsala universitet UU
10400 Matematiska inst 
ALM SVEN ERICK   Professor bef univlektor 
      Tillämpad matematik
GUT ALLAN    Professor, utn av reg  
      Tillämpad matematik
HEJHAL DENNIS A   Professor, anst UU  
      Algebra, geometri och analys
JANSON SVANTE   Professor, utn av reg  
      Algebra, geometri och analys
JUHL ANDREAS   Professor bef univlektor 
      Algebra, geometri och analys
JUHL-JÖRICKE BURGLIND Professor, anst UU  
      Algebra, geometri och analys

KAIJSER STEN GUNNAR  Professor bef univlektor 
      Algebra, geometri och analys
KAJ INGEMAR   Professor bef univlektor 
      Tillämpad matematik
KLIMEK MACIEJ   Professor bef univlektor 
      Algebra, geometri och analys
PALMGREN ERIK   Professor bef univlektor 
      Algebra, geometri och analys
PERSSON LARS-ERIK  Professor, gäst   
      Algebra, geometri och analys
STOLTENBERG-HANSEN VIGGO Professor bef 
univlektor 
      Algebra, geometri och analys
TINTAREV KYRIL   Professor bef univlektor

mailto:Andrei.Khrennikov@msi.vxu.se
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mailto:kenneth.eriksson@htu.se
mailto:kenneth.eriksson@htu.se


      Algebra, geometri och analys
VIRO OLEG    Professor, anst UU  
      Algebra, geometri och analys

Luleå tekniska universitet LTU.
Matematik
o Forskningsämne matematik
o Matematisk statistik
o Matematik & lärande
o Teknisk- Vetenskapliga beräkningar

Kruglyak Natan,  Professor
Persson Lars-Erik,   Professor
Vännman Kerstin,   Professor
Öberg Sven,    Professor
Euler Norbert,    Professor bef univ lektor
Maligranda Lech,   Professor bef univ lektor
Grevholm Barbro,   Prof, gäst
Straesser Rudolf,   Prof, gäst



52 Astronomi, rymdforskning.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
520 Allmänt. 521Teoretisk astronomi. 522 Praktisk astronomi. 523 
Beskrivande astronomi. Universum. Solsystemet. Månen. Planeterna. 
Meteorer. Kometer. Solen. Stjärnor. 525 Jorden som astronomiskt 
objekt. 527Astronomisk navigation. 528 Geodesi. Lantmäteri. 
Fotogrammetri. Kartografi. 529 Kronologi. Tid. Kalendrar.
(SAB Ua. DC, DK 52)

Libris/SAB:
Ua  Astronomi 
(DC, DK 52)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Astronomi
Lunds universitet
Stockholms universitet
Astronomutbildning 160 p
Stockholms universitet
Rymdteknik
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet

Stockholms universitet SU 
Fransson, Claes  401 Astronomi
Gahm, Gösta  401 Astronomi

Liseau, Rene  401 Astronomi
Olofsson, Göran  401 Astronomi
Olofsson, Hans  401 Astronomi
Sandqvist, Aage  401 Astronomi

Växjö universitet VXU
THIDÉ BOMSI
GÄSTPR 200
Gästprofessor e-Saknas Rymdfysik med inr mot trådlös 
     kommunikation

Uppsala universitet UU
11600 Astronomi o Rymdfysik, inst f
GUSTAFSSON BENGT  Professor, utn av reg  
      Fysik
PAVLENKO VLADIMIR P  Professor bef univlektor 
      Fysik
PISKOUNOV NIKOLAI  Professor, anst UU 
      Fysik
RICKMAN HANS   Professor bef univlektor 
      Fysik
WAHLBERG CHRISTER  Professor bef univlektor 
      Fysik

Luleå tekniska universitet LTU.
Rymdinstitutionen



53 Fysik o d.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
530 Allmänt. 531Allmän mekanik o fasta kroppars mekanik. 532 
Vätskemekanik. 533 Gasmekanik, plasma. 534 Mekaniska 
svängningar, ljud, akustik. 535 Optik, ljus. 536 Värme. 537 Elektrictet 
och magnetism. 538 Fasta tillståndets fysik (även vätskor). 539 
Materiens fysik, atomer, elementarpartiklar, kärnor, hållfasthet.
(SAB Ucb, Ucc, Ucd. DC, DK 53)

Libris/SAB:
Uc  Fysik och kemi (del om fysik)
(DC, DK 53) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Fysik
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Fysik. Problemlösning
Göteborgs universitet
Fysikerutbildning 120/160 p
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Linköpings universitet (160 p)
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet (120/160/200 p)
Örebro universitet
Nanovetenskaplig utbildning 120/160 p
Högskolan i Kalmar



Stockholms universitet SU 
Barany, Anders   402 Fysikum
Bargholtz, Christoph  402 Fysikum
Bengtsson, Ingemar  402 Fysikum
Bergström, Lars   402 Fysikum
Blomberg, Margareta  402 Fysikum
Bohm, Christian   402 Fysikum
Cederquist, Henrik  402 Fysikum
Elander, Nils   402 Fysikum
Goobar, Ariel   402 Fysikum
Hansson, Thors Hans  402 Fysikum
Hellman, Sten   402 Fysikum
Holmgren, Sven-Olof  402 Fysikum
Hulth, Per Olof   402 Fysikum
Hultqvist, Klas Göran  402 Fysikum
Johansson, Erik Karl  402 Fysikum
Jon-And, Kerstin  402 Fysikum
Karlhede, Anders  402 Fysikum
Larsson, Mats   402 Fysikum
Liljeqvist, David  402 Fysikum
Lindroth, Eva   402 Fysikum
Mannervik, Sven  402 Fysikum
Pettersson, Lars   402 Fysikum
Rosquist, Kjell Olov  402 Fysikum
Schuch, Reinhold  402 Fysikum
Siegbahn, Per   402 Fysikum
Tegner, Per-Erik   402 Fysikum
Wahlgren, Ulf   402 Fysikum
Åsman, Barbro   402 Fysikum
Csillag, Stefan   402 Fysikum
Skeppstedt, Örjan  580 Manne Siegbahn-laboratoriet
Andreo, Pedro   407 Medicinsk strålningsfysik

Göteborgs universitet GU  
Experimentell fysik
Andrén Hans-Olof
Campbell Eleanor
Hanson Maj
Hanstorp Dag
Hellsing Bo
Jonson Blörn
Mellander Bengt-Erik
Nilsson Per-olof
Olsson  Eva
Pendrill Ann-Marie
Rosen Arne
Walldén Lars
Zhukov Mikhail
Fysisk resursteori
Mehlig Berhard
Mikroelektronik och nanovetenskap
Komitov Lachezar
Willande Magnus
Teoretisk fysik och mekanik
Abramowicz Marck
Brink Lars
Cederwall Martin
Johannesson Henrik
Marnelius Robert
Nilsson Bengt E W
Östlund Stellan
Tilläpad fysik
Andersson Stig
Apell Peter



Börjesson Lars
Jacobsson Per
Jonson Mats
Kasemo Bengt
Lundqvist Bengt
Persson Mats
Shekhter Robert
Sjölander Alf
Wahnström Göran
Zhdanov Vladimir P

Örebro universitet ÖU   
Jan Persliden    Fysik

Mälardalens högskola MdH 
Sten Lindstam
      Biträdande professor i fysik

Högskolan i Skövde HS 
Krister Karlsson, professor i fysik med inriktning mot fasta 
tillståndens teori  [personlig hemsida]

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTU(HögskolanVäst) 
Lars Ekedahl                           
lars.ekedahl@htu.se     Professor i kemisk ytfysik

Uppsala universitet UU
11200 Fysiska institutionen
ARNESEN ARNE   Professor bef univlektor 
      Fysik
BADELEK BARBARA  Professor bef univlektor
      Fysik
EL-DAOUSHY FARID  Professor bef univlektor 
      Fysik
ERICSSON TORE   Professor bef univlektor
      Fysik
ERIKSSON OLLE   Professor, anst UU  
      Fysik
GELIUS ULRIK   Professor, utn av reg  
      Fysik
HJÖRVARSSON BJÖRGVIN Professor bef univlektor 
      Fysik
HÄGGSTRÖM LENNART  Professor bef univlektor 
      Fysik
JOHANSSON BÖRJE  Professor, anst UU  
      Fysik
KARLSSON LEIF   Professor bef univlektor 
      Fysik
LIBERMAN MIKHAIL  Professor bef univlektor 
      Fysik
LINDER CEDRIC   Professor, anst UU  
      Fysik
LINDGREN BENGT   Professor bef univlektor 
      Fysik
MÅRTENSSON NILS  Professor, utn av reg  
      Fysik
NORDGREN JOSEPH  Professor, utn av reg  
      Fysik

mailto:lars.ekedahl@htu.se
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PIANCASTELLI MARIA  Professor, anst UU  
      Fysik
RENNIE ADRIAN ROBERT Professor bef univlektor
      Teknisk fysik
RUBENSSON JAN-ERIK  Professor bef univlektor 
      Fysik
SIEGBAHN HANS   Professor bef univlektor
      Fysik
SVENSSON SVANTE  Professor bef univlektor 
      Fysik
WÄPPLING ROGER   Professor bef univlektor 
      Fysik
11500 Neutronforskning, inst f
BLOMGREN JAN   Professor bef univlektor 
      Fysik
KÄLLNE JAN    Professor bef univlektor 
      Fysik
11810 Högenergifysik, avd f 
BOTNER OLGA   Professor bef univlektor 
      Fysik
EKELÖF TORD   Professor, anst UU  
      Fysik
HALLGREN ALLAN   Professor bef univlektor 
      Fysik
INGELMAN GUNNAR  Professor bef univlektor 
      Fysik
11830 Kärnfysik, avd f 
FÄLDT GÖRAN LARS  Professor bef univlektor 
      Fysik
HÖISTAD BO    Professor, utn av reg  
      Fysik

JOHANSSON TORD   Professor bef univlektor 
      Fysik

WIEDNER ULRICH   Professor bef univlektor 
      Fysik
11860 ISV-Studsvik  
ALEKLETT KJELL   Professor bef univlektor 
      Fysik
FOGELBERG BIRGER  Professor bef univlektor 
      Fysik
11900 Teoretisk fysik, inst f
ALEXEEV ANTON   Professor bef univlektor 
      Fysik
DANIELSSON ULF   Professor bef univlektor 
      Fysik
LINDSTRÖM ULF   Professor bef univlektor 
      Fysik
MINAHAN JOSEPH   Professor bef univlektor 
      Fysik
NIEMI ANTTI    Professor, utn av reg  
      Fysik
17500 Tandemlaboratoriet 
POSSNERT GÖRAN   Professor bef univlektor 
      Fysik
81000 The Svedberg-Laboratoriet
EKSTRÖM CURT   Professor bef univlektor 
      Fysik
WESTERBERG LARS  Professor bef univlektor 
      Fysik



54 Kemi o d.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
540 Allmänt. 541 Teoretisk kemi. 542 Experimentalkemi. 543 
Analytisk kemi. 546 Oorganisk kemi. 547 Organisk kemi. 548 
Kristallografi. 549 Mineralogi.
(SAB Uce, Udu. DC, DK 54)

Libris/SAB:
Uc  Fysik och kemi (del om kemi)
(DC, DK 54)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Kemi
Göteborgs universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
SLU
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet

Örebro universitet
Kemisk biologi
Linköpings universitet
Kemisk biologi 160/180 p
Linköpings universitet
Kemistutbildning 120/160 p
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Örebro universitet
Kemiteknik
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Jönköping
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Växjö universitet
Kemiteknik/Läkemedelsdesign 120/160 p
Mälardalens högskola
Kemiteknik med fysik
Chalmers tekniska högskola



Göteborgs universitet GU  
Kemi
Ahlberg Elisabet
Ahlberg Per
Allenmårk Stig
Anderson Leif
Andreasson Lars-Erik
Billeter Martin
Cremer Dieter
Cremer Elfriede
Grennfelt Peringe
Hall Per
Holmlid Leif
Jagner Daniei
Johansson Gunnar
Karlberg Ann-Therese
Kjellander Roland
Lindqvist Oliver 
Ljungström Evert
Luthman Kristina
Nilsson Lars
Nordholm Sture
Nyman Gunnar
Pettersson Jan
Rydström Jan
Sjölin Lennart
Turner David
Vänngård Tore
Wedborg Margareta

Stockholms universitet SU 
Colmsjö, Anders  430 Analytisk kemi
Josefsson, Björn   430 Analytisk kemi
Andersson, Bertil  431 Biokemi och biofysik
Brzezinski, Peter  431 Biokemi och biofysik
Depierre, Joseph  431 Biokemi och biofysik
Glaser, Elzbieta   431 Biokemi och biofysik
Gräslund, Astrid   431 Biokemi och biofysik
Nordlund, Pär   431 Biokemi och biofysik
Nordlund, Stig   431 Biokemi och biofysik
Wieslander, Åke   431 Biokemi och biofysik
von Heijne, Gunnar  431 Biokemi och biofysik
Bergström, Lennart  432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Bryntse, Ingrid   432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Csöregh, Ingeborg  432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Hovmöller, Sven Erik  432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Kowalewski, Jozef  432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Laaksonen, Aatto  432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Lidin, Sven   432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Maliniak, Arnold  432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Nordenskiöld, Lars  432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Noreus, Dag   432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi



Nygren, Mats   432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Sandström, Magnus  432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Svensson, Gunnar  432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Terasaki, Osamu   432 Fysikalisk, oorganisk o  
      strukurkemi
Bäckvall, Jan-Erling  433 Organisk kemi
Oscarson, Stefan  433 Organisk kemi
Pilotti, Åke   433 Organisk kemi
Stawinski, Jacek   433 Organisk kemi
Szabo, Kalman   433 Organisk kemi
Widmalm, Göran  433 Organisk kemi

Växjö universitet VXU
SANATI MEHRI
TD        PROF 1000  
Mehri.Sanati@vxu.se   Kemi
ZETHREUS BJÖRN
TD PROF   
Bjorn.Zethreus@vxu.se  Kemi

Örebro universitet ÖU   
Bert Allard     Kemi

Högskolan i Kalmar HK 
Organisk kemi    Roland Isaksson  KoB

Södertörns högskola SH
Bergman Jan    Kemi
Schweda Elke     Analytisk kemi

Uppsala universitet UU
13110 Biokemi, avd f  
DANIELSON HELENA  Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)

MANNERVIK BENGT  Professor, utn av reg  
      Kemi (naturvetenskap)
13140 Organisk kemi, gem
BOHMAN OVE   Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
ENGMAN LARS   Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
GRENNBERG HELENA  Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
LÅNGSTRÖM BENGT  Professor, utn av reg  
      Kemi (naturvetenskap)
MATTSSON OLLE LENNART Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
13150 Organisk kemi, PI 
ANDERSSON PHER   Professor, anst UU  
      Kemi (naturvetenskap)
13170 Organisk kemi, PII 
BALTZER LARS   Professor, anst UU  
      Kemi (naturvetenskap)
13300 Fotokemi/molkylärvet. inst f
DAVIDSSON JAN   Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
HAMMARSTRÖM LEIF  Professor, anst UU  
      Kemi (naturvetenskap)
STYRING STENBJÖRN  Professor, anst UU  
      Kemi (naturvetenskap)

mailto:Mehri.Sanati@vxu.se
mailto:Mehri.Sanati@vxu.se
mailto:Bjorn.Zethreus@vxu.se
mailto:Bjorn.Zethreus@vxu.se


13510 An kemi, avd f  
BERGQUIST JONAS   Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
MARKIDES KARIN   Professor, utn av reg  
      Kemi (naturvetenskap)
13530 Fysikalisk kemi, avd f 
ALMGREN MATS   Professor, utn av reg  
      Kemi (naturvetenskap)
EDWARDS KATARINA  Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
HAGFELDT ANDERS  Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
13550 Ytbioteknik, avd f 
CALDWELL KARIN   Professor, anst UU  
      Bioteknik
13570 Kvantkemi, avd f 
BRÄNDAS ERKKI   Professor, gäst   
      Kemi (naturvetenskap)
FROELICH PIOTR   Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
LUNELL STEN GERHARD Professor, anst UU  
      Kemi (naturvetenskap)
SJÖQVIST ERIK   Professor bef univlektor 
      Fysik
13700 Materialkemi, gem 
ANDERSSON YVONNE  Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
13720 Materialkemi, oorg kemi
BERGER ROLF   Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
BOMAN MATS    Professor bef univlektor 

      Kemi (naturvetenskap)
CARLSSON JAN-OTTO  Professor, utn av reg  
      Kemi (naturvetenskap)
HÅRSTA ANDERS   Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
JANSSON ULF    Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
LARSSON KARIN   Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
NYHOLM LEIF   Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
13730 Materialkemi, strukturkemi
EDSTRÖM KRISTINA  Professor bef univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
HERMANSSON KERSTI GUNNELA Professor bef 
univlektor 
      Kemi (naturvetenskap)
THOMAS JOHN OSWALD Professor, anst UU  
      Kemi (naturvetenskap)
13740 Materialkemi, Polymerkemi
HILBORN JÖNS   Professor, anst UU  
      Kemi (naturvetenskap)



55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
550 Allmänt. 551 Allmän geologi, jordens struktur, jordens inre, 
jordens yttre dynamiska processer, jordytans form. Meteorologi, 
klimat. Historisk geologi. Geokemi. 552 Bergarter. 553 Ekonomisk 
geologi mineraltillgångar järn, övriga metaller, stenmaterial, jord, 
leror, salter, sand, vatten, ädelstenar, kol, torv, olja, gas. 555 
Väldsdelarnas geologi. 5553 Världens geologi. 5554 Europas geologi. 
5555 Asiens geologi. 5556 Afrikas geologi. 5557 Nord- o 
Mellanamerikas geologi.5558 Sydamerikas geologi. 5559 Övriga 
världsdelars geologi. 556 Hydrologi.
(SAB Ub,Ud. DC, DK 55)

Libris/SAB:
Ub  Geofysik 
Ud  Geologi och paleontologi  (paleontologi till 56)
(DC, DK 55)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Berggrundsgeologi
Göteborgs universitet
Berg- och mineralteknik
Högskolan Dalarna
Geologi
Lunds universitet
Geologutbildning 120/160 p

Lunds universitet
Geomatik
Högskolan i Gävle
Geomatik 120/200 p
Högskolan i Gävle
Geovetenskap
Göteborgs universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Geovetenskaplig utbildning 120/160 p
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Jordartsgeologi
Göteborgs universitet
Jordens resurser 80/180 p
Luleå tekniska universitet
Marin geologi
Göteborgs universitet
Meteorologi
Stockholms universitet
Meteorologi och biogeofysik 120/160 p
Lunds universitet
Meteorologutbildning 140/160 p
Stockholms universitet
Oceanografi
Göteborgs universitet



Göteborgs universitet GU  
Geovetenskaper
Geologi
Cornell David
Ingolfsson Olafur
Larson Sven Åke
Stevens Rodney
Stig Jimmy
Oceanografi
Omstedt Anders
Rodhe Johan
Rydberg Lars
Stigebrandt Anders
Walin Gösta
Marin geologi
Malmgren Björn
Schmitz Birger
Naturgeografi
Chen Deliang
Lindqvist Sven

Stockholms universitet SU
Källen, Erland   404 Meteorologi
Leck, Caroline   404 Meteorologi
Lundberg, Peter   404 Meteorologi
Noone, Kevin   404 Meteorologi
Rodhe, Henning   404 Meteorologi
Tjernström, Michael  404 Meteorologi
Christiansson, Carl Gustav 463 Naturgeografi o kvartärgeologi
Holmlund, Per   463 Naturgeografi o kvartärgeologi

Ihse, Margareta   463 Naturgeografi o kvartärgeologi
Jansson, Peter   463 Naturgeografi o kvartärgeologi
Kleman, Johan   463 Naturgeografi o kvartärgeologi
Kuhry, Peter   463 Naturgeografi o kvartärgeologi
Lidmar-Bergström, Karna 463 Naturgeografi o kvartärgeologi
Stroeven, Arjen   463 Naturgeografi o kvartärgeologi
Wohlfarth, Barbara  463 Naturgeografi o kvartärgeologi
Backman, Jan   464 Geologi och geokemi
Crill, Patrick   464 Geologi och geokemi
Holm, Nils Gunnar  464 Geologi och geokemi
Skelton, Alasdair  464 Geologi och geokemi
Torssander, Peter  464 Geologi och geokemi

Högskolan i Kalmar HK  
Miljögeologi   Mats Åström   BoM

Uppsala universitet UU
16100 Geovetenskaper, inst f 
ALDAHAN ALA ADIN  Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
ANNERSTEN HANS SVANTE Professor, utn av reg  
      Geovetenskap
AXELSSON KENNET  Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
BENNETT KEITH D   Professor, anst UU  
      Geovetenskap
HALLDIN SVEN   Professor, utn av reg  
      Geovetenskap
HOLMER LARS   Professor bef univlektor 
      Geovetenskap



HÅKANSSON LARS   Professor, utn av reg  
      Geovetenskap
ISRAELSSON SVEN OLOF Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
JUHLIN CHRISTOPHER  Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
KOLSTRUP ELSE   Professor, utn av reg  
      Geovetenskap
KOYI HEMIN    Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
LAZOR PETER    Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
LUNDIN LARS-CHRISTER Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
MOCZYDLOWSKA-VIDAL MALGORZATA Professor bef 
      univlektor 
      Geovetenskap
MORAD SADOON   Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
PEDERSEN LAUST BÖRSTINGProfessor, utn av reg  
      Geovetenskap
PEEL JOHN S    Professor, utn av reg  
      Geovetenskap
ROBERTS ROLAND   Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
RODHE ALLAN   Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
SMEDMAN ANN-SOFI  Professor bef univlektor 
      Geovetenskap
TALBOT CHRISTOPHER  Professor, utn av reg  
      Geovetenskap



56 Paleontologi, arkeologi o d.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
560 Allmänt. 561 Paleobotanik. (Utdöda växter). 562/569 
Paleozoologi. (Utdöda djur). 5699 Paleoantropologi (människan), 
arkeologi. Världen 56993. Europa 56994. Asien 56995. Afrika 56996. 
Nord- och Mellanamerika 56997. Sydamerika 56998. Övriga 
världsdelar 56999.
(SAB Udb, J. DC 56 mm, DK56, 902-904)

Libris/SAB:
J    Arkeologi 
J(x)  Arkeologiska lexikon
J:bf  Arkeologiska institutioner 
J:dd Arkeologisk metodlära 
J:k  Arkeologins historia 
J:oe Allmän arkeologisk lagstiftning och allmän   
 fornminneslagstiftning 
J.0  Allmän arkeologi: särskilda aspekter 
J.  Allmän arkeologi: särskilda perioder 
Ja  Europa (allmän och klassisk arkeologi) 
Jb  Norden: allmänt 
Jc  Sverige 
Jd  Övriga Norden 
Je  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Jf  Mellaneuropa 
Jg  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Jh  Schweiz 
Ji  Italien (exkl klassisk arkeologi) 
Jj  Frankrike 
Jk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 

Jl  Portugal  
Jm  Östeuropa 
Jn  Balkanhalvön 
Jo  Asien 
Jp  Afrika  
Jq  Amerika 
Jr  Australien och Oceanien 
Js  Polarländerna 
Ud  Geologi och paleontologi (geologi till 55)
(DC 56 mm, DK56, 902-904) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Arkeologi
Göteborgs universitet
Högskolan på Gotland
Högskolan i Kalmar
Lunds universitet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Arkeologutbildning 120 p
Högskolan på Gotland
Medeltidsarkeologi
Lunds universitet

Göteborgs universitet GU   
Arkeologi
Kristiansen  Kristian
Nordbladh Jarl



Stockholms universitet SU 
Andrén, Anders   108 Arkeologi, Allmän inr
Lidén, Kerstin   108 Arkeologi m laborativ analys

Högskolan i Kalmar HK
Arkeologi    Mats Larsson          HumSam
Arkeologiämnen  Ulf Näsman          HumSam

Högskolan på Gotland HG  
Göran Burenhult      Professor, arkeologi   
E-post: goran.burenhult@hgo.se   

Södertörns högskola SH 
Burström Mats    Arkeologi

Uppsala universitet UU
51200 Arkeologi/Antik hist, inst f
GRÄSLUND ANNA-SOFIE ELISABETH Professor bef 
      univlektor 
      Arkeologiämnen
HERSCHEND FRANDS  Professor bef univlektor 
      Arkeologiämnen

KYHLBERG OLA   Professor, anst UU  
      Arkeologiämnen
NORDQUIST GULLÖG  Professor bef univlektor 
      Historiska kulturer
SANTILLO FRIZELL BARBRO Professor bef univlektor 

      Historiska kulturer
SINCLAIR PAUL   Professor, anst UU  
      Arkeologiämnen
TROY LANA    Professor bef univlektor 
      Historiska kulturer

mailto:goran.burenhult@hgo.se
mailto:goran.burenhult@hgo.se


57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. 
Utvecklingslära, ärftlighet od.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
570 Allmänt , 571 Naturgeografi. 572 Antropologi, människoraserna. 
573 Biologi i allmänhet. 574 Allmän ekologi o d. Hydrobiologi. 
Biogeografi. 575 Utvecklings-o ärftlighetslära .576 Mikrobiologi, 
cellen, mikrober. 577 Biokemi, den genetiska koden. 578 Biologisk 
teknik. 579 Samlingar och preparering.
(SAB Ue. DC, DK 57)

Libris/SAB:
Ue  Biologi 
Uh  Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för  övrigt till 71 
 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 57)

Högskoleverket. Utbildningar och ämnen 2006/07.
Bioenergiteknik
Växjö universitet
Bioinformatik
Högskolan i Skövde
Biologi
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland

Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
SLU
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Biologi för samhällsvetare 165 p
Södertörns högskola
Biologisk-geovetenskaplig utbildning 120/160 p
Stockholms universitet
Biologutbildning 120/160 p
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad (120 p)
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad (100/130/150/170 p)
Karlstads universitet
Linköpings universitet (160 p)
Lunds universitet
Mälardalens högskola (120 p)
Stockholms universitet



Södertörns högskola (165 p)
Umeå universitet
Örebro universitet
Biologutbildning. Idrottsfysiologi/naturvårdsbiologi 120/160 p
Mittuniversitetet
Biomatikutbildning 160 p
Stockholms universitet
Biomekanik
Högskolan i Halmstad
Biomolekylär kemi 160 p
Södertörns högskola
Stockholms universitet
Ekologi
Högskolan i Skövde
Luleå tekniska universitet
Ekologisk utbildning
Högskolan på Gotland, 120/160 p
Högskolan i Skövde, 120 p
Geoekologisk utbildning 120/160 p
Umeå universitet
Humanbiologi
Göteborgs universitet
Humanekologi
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Livsvetenskap. Molekylers design 120/160 p
Örebro universitet
Marinbiologi
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Marinbiologutbildning 120/160 p

Lunds universitet
Molekylärbiologi
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde
Lunds universitet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Molekylärbiologisk utbildning 120/160 p
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde (120 p)
Lunds universitet
Stockholms universitet
Södertörns högskola (160 p)
Umeå universitet
Molekylärvetenskap 120 p
Mittuniversitetet
Naturgeografi
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Lunds universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Naturgeografisk utbildning 120/160 p
Lunds universitet
Naturresursutbildning – Biologi och mark 160 p
SLU
Naturvetenskap i ett skolperspektiv
Linköpings universitet
Naturvetenskaplig problemlösning 160 p
Göteborgs universitet



Naturvetenskaplig utbildning 120/160 p
Karlstads universitet
Uppsala universitet (160 p)
Växjö universitet
Naturvårdsbiologi 120/160 p
Göteborgs universitet
Se även 71 där det möjligen finns ämnen som är av rent 
naturvetenskaplig karaktär.

Göteborgs universitet GU  
Genetik
Levan Göran
Mikrobiologi
Adler Lennart
Blomberg Anders
Elwing Hans-Björne
Hermansson Malte
Hohman Stefan
Nyström Thomas
Pedersen Karsten
Molekylär biologi
Bjursell Gunnar
Carlsson Peter
Olsson olof
Strömqvist Mats
Sunnerhagen Per
Marin ekologi
Sundbäck Kristina
Wallentinus Inger
Åberg Per
Pihl Leif

Rosenbcrg Rutger
Strömberg Jarl-Ove
Johannesson Kerstin
Jonsson Per
Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Helgesson, Claes I
Rosvall Jan
Svenskt NMR-centrum 
Härd Torleif

Stockholms universitet SU 
Engström, Ylva   466 Molekylärbiol.o 
      funktionsgenomik
Sjöberg, Britt-Marie  466 Molekylärbiol.o 
      funktionsgenomik
Wieslander, Lars  466 Molekylärbiol.o 
      funktionsgenomik
Berzins, Klavs   467 Wenner-Grens institut (WGI)
Cannon, Barbara  467 Wenner-Grens institut (WGI)
Fernandez, Carmen  467 Wenner-Grens institut (WGI)
Karlsson, Roger   467 Wenner-Grens institut (WGI)
Lindberg, Uno   467 Wenner-Grens institut (WGI)
Nedergaard-Hansen, Jan 467 Wenner-Grens institut (WGI)
Samakovlis, Christos  467 Wenner-Grens institut (WGI)
Severinson, Eva   467 Wenner-Grens institut (WGI)
Troye, Blomberg, Elsa  467 Wenner-Grens institut (WGI)
Bergman, Åke   469 Miljökemi
Jenssen, Dag   470 Genetik, mikrobiologi o 
      toxikologi
Rannug, Ulf   470 Genetik, mikrobiologi o 
      toxikologi



Elmgren, Ragnar  473 Systemekologi
Elmqvist, Thomas  473 Systemekologi
Folke, Carl   473 Systemekologi
Hansson, Sture   473 Systemekologi
Kautsky, Nils   473 Systemekologi
Wulff, Fredrik   473 Systemekologi
Isaksson, Leif   470 Genetik, mikrobiologi o 
      toxikologi
Steiner, Håkan   470 Genetik, mikrobiologi o 
      toxikologi
Langel, Ulo    478 Neurokemi o neurotoxikologi
Bengtsson, Bengt-Erik  485 Institutionen f tillämpad 
       miljöforskn  (ITM)
Borg, Hans Olof    485 Institutionen f tillämpad 
       miljöforskn  (ITM)
Broman, Dag    485 Institutionen f tillämpad 
       miljöforskn  (ITM)
Hansson, Hans-Christen  485 Institutionen f tillämpad 
       miljöforskn  (ITM)
Jansson, Bo    485 Institutionen f tillämpad 
       miljöforskn  (ITM)
McLachlan, Michael   485 Institutionen f tillämpad 
       miljöforskn  (ITM)
Odham, Göran    485 Institutionen f tillämpad 
       miljöforskn  (ITM)
Faye, Ingrid    470 Genetik, mikrobiologi o 
       toxikologi
Haggård-Ljungquist,Elisabeth 470 Genetik, mikrobiologi o 
       toxikologi
Ryman, Nils    470 Genetik, mikrobiologi o 
       toxikologi

Växjö universitet VXU
BOOK TOMMY
SVI PROFBL 1000
Befordrad professor  
tommy.book@svi.vxu.se  Geografi/Kulturgeografi/ 
      Naturgeografi
Örebro universitet ÖU   
Mats-Olof Mattsson   Biologi med inriktning mot 
      cellbiologi
Per-Erik Olsson    Biologi
Åke Strid      Molekylär biokemi
Kjell Hansson-Mild   Biologi 
Gunilla Lindström   Miljökemi

Högskolan i Kalmar HK   
Akvatisk ekologi  Edna Graneli   BoM
Marin mikrobiologi   Åke Hagström   BoM
Naturresurshushållning Bo Wiman    BoM
Miljökemi    Bo Bergbäck   BoM
Evolutionär ekologi  Anders Forsman   BoM
Biokemi    Bengt Persson   KoB
Biokemi    Peter Brodelius   KoB
Tillämpad biokemi  Sten Ohlson    KoB
Bioorganisk kemi   Ian A. Nicholls    KoB

Mälardalens högskola MdH 
Sven Oscarsson
Professor i ytbioteknik

Carl Påhlson
Professor i kemi med inriktning mot mikrobiologi

mailto:tommy.book@svi.vxu.se
mailto:tommy.book@svi.vxu.se


Högskolan i Gävle HiG 
MAJDI HOOSHANG PROF Biologi inriktning mot 
      miljö och ekologi
Södertörns högskola SH
Berndt Kurt     Strukturbiokemi
Böhme Jan    Molekylärbiologi
Cederlund Carl Olof   Marinarkeologi
Grivas Spiros    Biomolekylär kemi
Hallberg Einar    Biokemi
Jonsson Lisbeth     Botanik
Wright Anthony    Molekylärbiologi

Uppsala universitet UU
14100 Bioorganisk kemi, inst f
CHATTOPADHYAYA JYOTI Professor, anst UU  
      Kemi (naturvetenskap)
14600 Ekologi o evolution, inst f
BERGLUND ANDERS  Professor bef univlektor 
      Biologi
BJÖRKLUND MATS   Professor, anst UU  
      Biologi
EKMAN JAN    Professor, anst UU
      Biologi
GUSTAFSSON LARS  Professor bef univlektor 
      Biologi
HÖGLUND JACOB   Professor bef univlektor 
      Biologi
MILBRINK GÖRAN   Professor bef univlektor 
      Biologi
NILSSON ANDERS   Professor bef univlektor 

      Biologi
PETTERSSON KURT INGVAR Professor bef univlektor 
      Biologi
RYDIN HÅKAN   Professor bef univlektor 
      Biologi
SNOEIJS PAULI   Professor bef univlektor 
      Biologi
SVENSSON BO W   Professor bef univlektor 
      Biologi
TRANVIK LARS   Professor, anst UU  
      Biologi
ÅGREN JON    Professor, anst UU  
      Biologi
14700 Evolution, genomik o systematik, inst f
ANDERSSON SIV   Professor, anst UU  
      Biologi
BERG OTTO    Professor bef univlektor 
      Biologi
BERNANDER ROLF ARNE Professor bef univlektor 
      Biologi
BREMER KÅRE   Professor, utn av reg  
      Biologi
ELLEGREN HANS   Professor, anst UU  
      Biologi
ENGSTRÖM PETER   Professor, utn av reg  
      Biologi
JAENSON THOMAS   Professor bef univlektor 
      Biologi
JONDELIUS ULF   Professor bef univlektor 
      Biologi
LAGERCRANTZ ULF  Professor, anst UU  



      Biologi
LASCOUX MARTIN   Professor bef univlektor 
      Biologi
LINDBLAD PETER   Professor bef univlektor 
      Biologi
OXELMAN BENGT   Professor bef univlektor 
      Biologi
RONQUIST FREDRIK  Professor, anst UU  
      Biologi
THULIN MATS    Professor bef univlektor 
      Biologi
TIBELL LEIF BRUNO  Professor bef univlektor 
      Biologi
14800 Fysiologi o utv biologi, inst f
AHLBERG PER   Professor, anst UU  
      Biologi
BRANDT INGVAR   Professor, utn av reg  
      Biologi
BRUNSTRÖM BJÖRN OLA Professor bef univlektor 
      Biologi
ERIKSSON PER   Professor bef univlektor 
      Biologi
FUNDELE REINALD  Professor bef univlektor 
      Biologi
OHLSSON ROLF   Professor, utn av reg  
      Biologi
SÖDERHÄLL KENNETH  Professor, anst UU  
      Biologi
TOTTMAR OLOF   Professor bef univlektor 
      Biologi
15200 Cell-/Molekylärbiol, inst f

EHRENBERG MÅNS  Professor, anst UU  
      Biologi
HAJDU JANOS    Professor, anst UU  
      Kemi (naturvetenskap)
HELLMAN LARS   Professor bef univlektor 
      Biologi
HUGHES DIARMAID  Professor bef univlektor 
      Biologi
JONES ALWYN   Professor, anst UU  
      Biologi
KILIMANN MANFRED  Professor, anst UU  
      Biologi
KIRSEBOM LEIF   Professor bef univlektor 
      Biologi
LILJAS LARS    Professor bef univlektor 
      Biologi
UNGE TORSTEN   Professor bef univlektor 
      Biologi

WAGNER GERHART  Professor, anst UU  
      Biologi
VIRTANEN ANDERS  Professor bef univlektor 
      Biologi
ÅQVIST JOHAN   Professor bef univlektor 
      Biologi
18100 Bioinformatik, centr f 
KOMOROWSKI JAN  Professor, anst UU  
      Biologi
18700 Biologisk masspektrometri
ZUBAREV ROMAN   Professor bef univlektor 
      Biologi



58 Botanik.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
580 Allmänt. 581 Allmän botanik, växtgeografi. 582 Olika växter. 
Kryptogamer, sporväxter. Fanerogamer, blomväxter. Fröväxter 
allmänt, nakenfröväxter. Gömfröväxter. Enhjärtbladiga. Tvåhjärt-
bladiga.
(SAB Uf. DC, DK 58)

Libris/SAB:
Uf  Botanik 
(DC, DK 58)

Göteborgs universitet GU 
Botanik
Clarke Adrian
Köljalg Urmas
Fysilogisk botanik
Blanck Hans
Liljenberg Conny
Sandelius  Anna Stina
Sellden Gun
Sundqvist Christer
Systematisk botanik
Andersson lennart
Eliasson Uno
Molau Ulf

Stockholms universitet SU 
Bergman, Birgitta  461 Botan
Eriksson, Ove   461 Botan
Jerling, Lenn   461 Botan
Kautsky, Lena   461 Botan
Karpinski, Stanislaw  461 Botan

Högskolan i Kalmar HK  
Växtfysiologi   Inger Hakman    BoM
Vegetationshistoria/botanik Marie-José Gaillard Lemdahl BoM

Södertörns högskola SH
Jonsson Lisbeth    Botanik



59 Zoologi.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
590 Allmänt. 591 Allmän zoologi. 592 Ryggradslösa djur i allmänhet. 
593 Urdjur. 594 Blötdjur. 595 Leddjur och andra ryggradslösa, 
insekter mm. 596 Ryggradsdjur i allmänhet. 597 Fiskar, amfibier, 
groddjur. 598 Reptiler och fåglar. 599 Däggdjur. 5999 Människan som 
del av djuren.
(SAB Ug. DC, DK 59)

Libris/SAB:
Ug  Zoologi 
(DC, DK 59)

Göteborgs universitet GU  
Zoologi
Ekologisk zoologi
Andersson Malte
Andren Claes
Götmark Frank
Stenson Jan, FD
Åkesson Bertil
Zoofysiologi
Axelsson Michael
Björnsson Björn Thrandu
Boström Stig-Lennart                
Förlin Lars                 
Holmgren Susanne            

Nilsson Stefan              
Sundell Kristina            
Wallin Peterson Margareta
Zoomorfologi
Enemar Anders
Lindhe Ulla
Nilsson Göran
Silverin Bengt
Sundberg Per

Stockholms universitet SU 
Angerbjörn, Anders  468 Zoologi
Borg, Bertil   468 Zoologi
Dircksen, Heinrich  468 Zoologi
Enquist, Magnus  468 Zoologi
Leimar, Olof   468 Zoologi
Nylin, Sören   468 Zoologi
Nässel, Dick   468 Zoologi
Radesäter, Tommy  468 Zoologi
Sillen-Tullberg, Birgitta 468 Zoologi
Wiklund, Christer  468 Zoologi



6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

Särskilda områden:

6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
61  Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
 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 o d

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
       
Med teknologiska / ekonomiska verksamheter avses verksamheter som 
syftar till materiell nytta. Verksamheterna i avdelning 60 - 69 avser 
opolitiska verksamheter. Politiska verksamheter utanför de 
demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i avdelningarna 36-39 för 
politiska krav och politiska planeringar.



60 Allmänt om teknologiska och 
ekonomiska verksamheter.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
601 Registrering av kunskaper od. 
602 Visioner, mål od. 
603 Värderingar od. 
604 Samband med andra sektorer. 
605 Forskning, tidskrifter. 606 Ekonomi, organisation. 
607 Utbildning o d.
608 Översiktliga sammanställningar omverksamheterna. 
609 Verksamheternas historia.

(SAB Delar Kv, Mx, N, Q. DC 60. DK 6(091) )
De övergripande verksamheterna om de teknologiska / ekonomiska 
verksamheterna är inte särdeles påtagliga eftersom verksamheterna 
inom avdelning 6 är så omfattande. I 60 ingår i princip bl a 
verksamheter som gör historiska och geografiska redovisningar om 
alla verksamheterna 61-69.

Libris/SAB:
Kv  Allmän ekonomisk historia (även till 93-99)
Kv.  Särskilda historiska perioder 
Kv-  Särskilda länder och områden
(DC 60. DK 6(091) )



61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, 
räddning od. Veterinärverksamheter.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
(61: SAB V. DC 61, 636. DK 61) 
610 Allmänt.
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



Libris/SAB:
Ps  Brandteknik och brandväsen  (räddningstjänst till 61)
V    Medicin 
V(x) Medicinska lexikon 
V:b  Medicinsk forskning och medicinska institutioner 
V:d  Medicinens filosofi och metodlära 
V:k  Medicinhistoria 
V:oa Allmänt: medicinsk sociologi 
V:oe Allmänt: medicinlagstiftning 
V:oi Allmänt: medicinstatistik 
Va  Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl  icke-
 kliniska discipliner 
Vb  Anatomi 
Vc  Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi 
Vd  Farmakologi 
Ve  Allmän medicin 
Vf  Kirurgi och anestesi 
Vg Gynekologi och andrologi 
Vh  Pediatrik 
Vi  Oftalmologi (ögat) 
Vj  Otorinolaryngologi 
Vk  Odontologi 
Vl  Psykiatri 
Vm  Terapimetoder 
Vn  Samhällsmedicin, hygien, sexologi 
Vna  Samhällsmedicin och socialmedicin 
Vnb Hygien 
Vnd Sexologi 
Vo  Rättsmedicin 
Vp  Hälso- och sjukvård 
Vp-  Särskilda länder och områden 

Vpa  Sjukvårdsekonomi 
Vpb Sjukvårdsadministration och -organisation 
Vpd Sjukvårdspersonal 
Vpe  Sjukvårdslokaler och -utrustning 
Vpf  Sjukvårdsarbete 
Vpg Omvårdnad 
Vph Primärvård 
Vpj  Akutvård 
Vpk Intensivvård 
Vpl  Långvård 
Vpm Palliativ vård 
Vs  Geriatrik 
Vt  Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin 
Vu  Idrottsmedicin 
Vx  Militärmedicin 
(DC 61, 636. DK 61) 



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Apotekarutbildning 200 p
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Arbetsterapeututbildning 120 p
Göteborgs universitet
Högskolan i Jönköping
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Örebro universitet (120/160 p)
Arbetsterapi
Göteborgs universitet
Högskolan i Jönköping
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Örebro universitet
Audiologi
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Audionomi
Karolinska institutet
Audionomutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Lunds universitet (160 p)

Örebro universitet
Biomedicin
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde
Karolinska institutet
Karlstads universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Biomedicin/Fysisk träning 120 p
Högskolan i Halmstad
Biomedicinsk analytikerutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Karlstads universitet (120/160 p)
Karolinska institutet
Malmö högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Biomedicinsk kemi 160 p
Högskolan i Kalmar
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Göteborgs universitet
Högskolan i Kalmar
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö högskola



Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Biomedicinsk utbildning 160 p
Högskolan i Skövde (120 p)
Karolinska institutet
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Brandingenjörsutbildning 140 p
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Dietistutbildning 120/160 p
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet (160 p)
Farmaceutisk biovetenskap
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Farmaceutisk kemi
Uppsala universitet
Farmaceututbildning 120 p
Högskolan i Kalmar
Farmaci
Göteborgs universitet
Högskolan i Kalmar
Uppsala universitet
Folkhälsopedagogisk utbildning 120 p
Högskolan Kristianstad
Folkhälsovetenskap

Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Örebro universitet
Folkhälsovetenskaplig utbildning 120/160 p
Göteborgs universitet
Karolinska institutet (120 p)
Mälardalens högskola
Fysiologi
Karolinska institutet
Fysioterapi
Göteborgs universitet
Gerontologi
Högskolan i Jönköping
Lunds universitet
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Malmö högskola
Historisk osteologi
Lunds universitet
Hälsa och samhälle
Linköpings universitet
Hälsoekonomutbildning 120/160 p
Högskolan i Kalmar



Hälso- och sjukvårdsadministration
Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Karlstads universitet
Stockholms universitet
Örebro universitet
Hälsopedagogisk utbildning
Högskolan i Gävle, 120/160 p
Gymnastik- och idrottshögskolan, 120 p
Hälsopromotion 120 p
Se även Management/Hälsopromotion
Högskolan Väst*
Hälsoutvecklarutbildning 120 p
Örebro universitet
Hörselvetenskap
Örebro universitet
Idrottsmedicin
Umeå universitet
Internationell hälsa
Uppsala universitet
Klinisk nutrition
Se även Nutrition
Göteborgs universitet
Kost- och friskvårdsutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Kostvetenskap
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Kostvetenskaplig utbildning 120/160 p
Umeå universitet

Livsstil, hälsa och teknik 120/200 p
Luleå tekniska universitet
Logopedi
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Lunds universitet
Umeå universitet
Logopedutbildning 160 p
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Läkarutbildning 220 p
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Läkarutbildning, forskningsinriktad 220 p
Karolinska institutet
Läkemedelsdesign 120/160 p
Se Kemiteknik
Läkemedelskemi 160 p
Stockholms universitet
Läkemedelskemi 120/160 p
Se även Kemiteknik – Läkemedelsdesign
Göteborgs universitet
Management/Hälsopromotion 120 p



Högskolan Väst*
Medicin/Medicinsk vetenskap
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Medicinsk bildvetenskap/Röntgensjuksköterskeutbildn.120 p
Se även Röntgensjuksköterskeutbildning
Högskolan i Jönköping
Medicinsk biologi 160 p
Linköpings universitet
Medicinsk geografi 120 p
Södertörns högskola
Medicinsk informatik
Karolinska institutet
Medicinsk informatik 160 p
Karolinska institutet
Medicinsk laboratorievetenskap
Göteborgs universitet
Medicinsk sekreterarutbildning 80 p
Örebro universitet
Medicinteknisk ekonomutbildning 120/160 p
Södertörns högskola
Miljö- och hälsoskydd
Högskolan i Halmstad
Umeå universitet

Miljö- och hälsoskyddsutbildning 120/160 p
Lunds universitet
Umeå universitet
Missbrukarvårdsutbildning 120 p
Mälardalens högskola
Munhälsa
Högskolan Dalarna
Nutrition
Se Klinisk nutrition respektive Näringslära
Nutritionistutbildning 120/160 p
Stockholms universitet
Nutrition och livsmedelsvetenskap 160 p
Högskolan i Kalmar
Näringslära/Nutrition
Se även Nutrition och livsmedelsvetenskap
Uppsala universitet
Odontologi
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Malmö högskola
Umeå universitet
Odontologisk profylaktik
Karolinska institutet
Omvårdnad/Omvårdnadsvetenskap
Se även Vårdvetenskap
Ersta Sköndal högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad



Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Röda korsets högskola
Sophiahemmet Högskola
Umeå universitet
Örebro universitet
Optikerutbildning 120 p
Högskolan i Kalmar
Karolinska institutet
Optometri
Högskolan i Kalmar
Karolinska institutet
Oral hälsa
Göteborgs universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan Kristianstad
Karlstads universitet
Malmö högskola
Ortopedingenjörsutbildning 120 p
Högskolan i Jönköping
Ortopedteknik
Högskolan i Jönköping

Osteoarkeologi
Stockholms universitet
Osteologisk utbildning 120 p
Högskolan på Gotland
Psykoterapi
Karolinska institutet
Radiofysik
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Radiografi
Karolinska institutet
Radiologi
Göteborgs universitet
Receptarieutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Rehabiliteringsvetenskap
Mittuniversitetet
Rehabiliteringsvetenskaplig utbildning 120 p
Mittuniversitetet
Reproduktiv och perinatal hälsa/ omvårdnad
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Risk och säkerhet 120/180 p
Luleå tekniska universitet
Röntgensjuksköterskeutbildning 120 p
Se även Medicinsk bildvetenskap och Sjuksköterskeutbildning
Göteborgs universitet



Högskolan i Jönköping
Karolinska institutet
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet (120/160 p)
Sjukgymnastik
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Sjukgymnastutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Sjukhusfysikerutbildning 180 p
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet (160/180 p)
Sjuksköterskeutbildning 120 p
Blekinge tekniska högskola

Ersta Sköndal högskola (120/160 p)
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar (120/160 p)
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Röda korsets högskola
Sophiahemmet Högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet (120/160 p)
Sjuksköterskeutbildning med inriktning IT 160 p
Högskolan i Skövde
Tandhygienistutbildning
Göteborgs universitet, 120 p
Högskolan Dalarna, 80/120 p
Högskolan i Jönköping, 120 p



Högskolan Kristianstad, 120 p
Karolinska institutet, 80 p
Karlstads universitet, 80/120 p
Umeå universitet, 80/120 p
Tandläkarutbildning 200 p
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Malmö högskola
Umeå universitet
Tandteknik
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Malmö högskola
Umeå universitet
Tandteknikerutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Malmö högskola
Umeå universitet
Toxikologi
Karolinska institutet
Ungdoms- och missbrukarvård 120 p
Växjö universitet
Veterinärutbildning 220 p
SLU
Vård och omsorg
Göteborgs universitet
Vård- och omsorgsadministration
Högskolan i Borås
Vård- och omsorgsinformatik
Högskolan i Borås

Vårdpedagogik
Göteborgs universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Vårdvetenskap
Se även Omvårdnad
Blekinge tekniska högskola
Högskolan Dalarna
Mälardalens högskola
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Välfärdsarbete/Rehabilitering 120 p
Mälardalens högskola

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING:
• Ambulanssjukvårdarutbildning
Örebro universitet
• Behandlingsassistentutbildning
Örebro universitet
• Hälso- och sjukvårdsutbildning
Örebro universitet
• Närvårdare inom vård och omsorg för äldre
Mittuniversitetet



Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 

Vård
Uppsala universitet       866
Lunds universitet    1 455
Göteborgs universitet    1 725
Stockholms universitet      393
Umeå universitet    1 942
Linköpings universitet           1 098
Karolinska institutet    1 918
Luleå tekniska universitet      631
Karlstads universitet       388
Växjö universitet       474
Örebro universitet      985
Blekinge tekniska högskola      417
Högskolan i Jönköping      775
Högskolan i Kalmar       320
Malmö högskola            1 435
Mitthögskolan             1 328
Mälardalens högskola   1 231
Högskolan i Borås       697
Högskolan Dalarna       430
Högskolan i Gävle       351
Högskolan i Halmstad              318
Högskolan Kristianstad      813
Högskolan i Skövde       524
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla   632
Södertörns högskola           1

Ersta Sköndal högskola      345
Röda Korsets Högskola      330
Sophiahemmet Högskola      240
Ensk. Psykoterapeututb.anordnare      20
Summa             22 081

Farmaceutiskt
Uppsala universitet       914
Linköpings universitet                 73
Högskolan i Kalmar          0
Summa         987

Medicinskt
Uppsala universitet    1 278
Lunds universitet    1 560
Göteborgs universitet    1 558
Stockholms universitet      454
Umeå universitet    1 070
Linköpings universitet              925
Karolinska institutet    2 179
Luleå tekniska universitet      205
Sveriges lantbruksuniversitet            395
Karlstads universitet       347
Växjö universitet       128
Örebro universitet       297
Högskolan i Jönköping      307
Högskolan i Kalmar       128
Malmö högskola                   4
Mitthögskolan                  41
Mälardalens högskola      265
Högskolan i Borås       194



Högskolan Dalarna       172
Högskolan i Gävle       160
Högskolan i Halmstad                25
Högskolan i Skövde       250
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla    143
Sophiahemmet Högskola        67
Ensk. Psykoterapeututb.anordnare    126
Summa             12 278

Odontologiskt
Göteborgs universitet       354
Umeå universitet       234
Karolinska institutet       333
Högskolan i Jönköping        18
Malmö högskola               288
Summa      1 227

Karolinska institutet KI                           
http://www.ki.se
info@ki.se

Karolinska institutet
Professorer inom medicinska vetenskapsområdet 2004
Utdrag, gjort av Sven Wimnell 041116, från KI:s Excel-dokument  
“tjj8vpym-1.xls” daterat 04-11-16

Istitutioner:
Centrum för allergiforskning
C1 Mikrobiologiskt- o tumörbiol, MTC
C2 Medic biokemi o biofysik, MBB
C3 Fysiologi & farmakologi
C4 Neurovetenskap
C5 Cell- o molekylärbiologi, CMB
C6 Inst för miljömedicin, IMM
C7 Lärande, Informatik Management och Etik (LIME) 
C8 Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, MEB
C9 Centrum för genomik och bioinformatik
K1 Molekylär medicin, KS
K2 Medicin, KS
K3 Kirurgisk vetenskap, KS
K6 Kvinnors & barns hälsa, KS
K7 Onkologipatologi, KS
K8 Klin neurovetenskap, KS
K9 Folkhälsovetenskap
DS Danderyds sjukhus
H1 NEUROTEC
H2 Biovetensk NOVUM, HS
H3+ H5+H6 Laboratorie-medicin

http://www.ki.se
http://www.ki.se
mailto:info@ki.se
mailto:info@ki.se


H4 Centrum för Kirurgisk Vetenskap (CFSS), HS
H7 Medicin, HS
H8 Med näringslära,HS
H9 Klinisk vetenskap, HS
HA Omvårdnad
SöS Södersjukhuset
OF Odontologi, f d  odontologisk fakultet 

Institution
Ämne      Namn

Centrum för allergiforskning 
Allergiprevention    Björkstén, Bengt

C1 Mikrobiologiskt- o tumörbiol, MTC 
Klin bakteriologi    Kronvall Göran
Smittsk, ssk klin virologi   Wahren Britta
Bakteriologi     Thelestam Monica
Bakteriologi     Arvidson Staffan
Medic mikrobiologi    Jondal, Mikael
Bakteriologi     Möllby Roland
Smittsk, ssk klin bakteriologi  Normark, Staffan
Klin bakteriologi    Granström,Marta

Tumörbiologi     Ernberg Ingemar
Smittsk, ssk klin epidemiologi  Giesecke Johan
Immunologi     Örn Anders
Smittsk, ssk klin parasitologi  Wahlgren Mats
Smittsk, ssk klin vaccinforskn  Liljeström Peter
Virologi      Masucci,Maria
Molekylär immunologi   Kärre Klas

Värdparasitinteraktion    Chiodi, Fransesca
Molekylär cell- och tumörbiologi  Wiman. Klas  
smittskydd, ssk klinisk bakteriologi Engstrand, Lars
Cellulär mikrobiologi    Rhen, Mikael
Vaskulär biologi,ssk angiogenesreglering Cao, Yihai
Smittskydd, ssk klinisk immunologi Maeurer, Mark
 
C2 Medic biokemi o biofysik, MBB
Biokemi      Holmgren Arne
Med o fysiologisk kemi   Jörnvall Hans
Medic o fys kemi    Cronholm Tomas
Medic kemi     Hamberg,Mats
Protein-kristallografi    Lindqvist Ylva
Medicinsk kemi     Tryggvason Karl

Medicinsk kemi     Lindgren Jan-Åke
Medicinsk o fysiologisk kemi ssk biokemi Claesson, Hans-Erik
Molekylär strukturbiologi   Schneider Gunter 
Molekylär eicosanoidforskning  Haeggström, Jesper
Medicinsk kemi     Höög, Jan-Olov
Org och bioorg kemi    Strömberg Roger
Molekylär biofysik    Otting Gottfried
Vaskulär biologi     Betsholtz, Christer
Stamcellneurobiologi    Arenas, Ernest
vävnadsbiologi     Ernfors, Patrik

C3 Fysiologi & farmakologi
Fysiologi      Rydqvist, Bo
Neuropsykofarmakologi   Ungerstedt Urban
Baromedicin     Linnarsson Dag
Farmakologi     Fredholm Bertil



Farmakologi     Svensson Torgny
Fysiologi, ssk arbetsfysiologi  Henriksson Jan
 
fysiologi      Gustafsson, Lars E
Fysiologi      Lindbom, Lennart
Cellulär muskelfysiologi   Arner, Anders
Farmakologi     Brodin, Ernst
Farmakologi     Engberg, Göran
Hörselfysiologi     Canlon, Barbara
Fysiologi m inr mot integr fys  Wallberg-Henriksson,
       Harriet 
Cellulär muskelfysiologi   Westerblad, Håkan
Farmakologi m spec inr på NO-forskning Alving, Kjell
Gasers farmakologi    Lundberg, Jon

C4 Neurovetenskap
Histologi      Fuxe Kjell
Histologi med cellbiologi   Hökfelt Tomas
Patologi, ssk neuropatologi   Kristensson Krister
Fysiologi, ssk kroppsöv fysiol  Grillner Sten
Neurobiologi     Olson Lars
Neurov, ssk neuroanatomi   Innocenti, Giorgio
Klin hjärnfo med positronemis  Roland Per
Fysiologi, ssk neurofysiologi  Århem Peter
Anatomi      Cullheim Staffan
Anatomi      Ulfhake Brun
Neurovetenskap m odont inriktning Fried Kaj
Neurovetenskap, särskilt fysiologi  Kiehn Ole
Neurovetenskap     Brodin Lennart
Mikroskopisk anatomi    Meister, Björn
Neurov, ssk molekylär neurobiol  Ibanez Carlos

C5 Cell- o molekylärbiologi, CMB
Molekylär genetik    Daneholt Bertil
Med cellbiologi     Öbrink Björn
Cell- och molekylärbiologi   Thyberg Johan

Utvecklingsbiologi    Vennström Björn
Molekylär genetik    Skoglund, Ulf
Mol medic och cell-o     Wrange,Örjan
Genetik      Lendahl Urban
Molekylärbiologi    Poellinger Lorenz
Molekylär utvecklingsbiologi  Perlmann, Thomas
Cellbiologi     Höög Christer
Stamcellsforskning    Frisén, Jonas

C6 Inst för miljömedicin, IMM
Hygien      Lindvall Thomas
Epidemiologi     de Faire Ulf
Toxikologi      Jernström Bengt
Toxikologi      Högberg, Johan

Epidemiologi     Ahlbom Anders
Toxikologi m spec inriktn på molekylära 
mekanismer för celldöd   Zhivotovsky, Boris
Yrkeslungsjukdomar    Larsson, Kjell
Epidemiologi     Alfredsson Lars
Miljömed toxikologi    Vahter Marie
Nutritionsepidemiologi   Kuskowska-Wolk, Alicja
Yrkestoxikologi     Johansson, Gunnar
Molekylär toxikologi    Ingelman-Sundberg,
       Magnus
Hygien      Pershagen Göran



Biokemisk toxikologi    Grafström, Roland
Toxikologi m spec inr på riskbedömning 
av kemikalier     Håkansson, Helen
Biokemisk toxikologi    Morgenstern, Ralf
Exp astma o allergiforskn   Dahlén Sven-Erik
Neurotoxikologi     Ceccatelli, Sandra
Toxikologi      Cotgreave, Ian

C7 Lärande, Informatik Management och Etik (LIME) 
Medicinsk etik     Lynöe, Nils
Medicinsk pedagogik    Lonka, Kirsti

C8 Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik, MEB 
Cancerepidemiologi   Hans-Olov Adami

Reproduktionsepidemiologi m inr mot 
perinatalperioden    Cnattingius, Sven
Biomedicinsk datateknik    Litton, Jan
Genetisk epidemiologi   Pedersen, Nancy
Biostatistik     Reilly, Marie
Biostatistik     Pawitan, Yudi

C9 Centrum för genomik och bioinformatik
Farmakogenomik    Wahlestedt, Claes
Genomforskning    Brookes, Anthony
Bioinformatik m inr mot jämförande 
genomik och analys av proteinfunktion Sonnhammer, Erik

K1 Molekylär medicin, KS
Endokrinologi     Hulting Anna-Lena
Diabetesforskning    Brismar, Kerstin

Medicinsk genetik,ssk cancergenetik Lindblom Annika
Endokrinologi     Östenson Claes-Göran
Klin genetik     Nordenskjöld Magnus
Endokrinologi     Norstedt Gunnar
Exp endokrinologi    Berggren Per-Olof
Medicinsk genetik, ssk neurogenetik Schalling Martin
Medicinsk genetik, ssk tumörgenetik Larsson Catharina

K2 Medicin, KS
Infektion      Britton Sven
Klin immunologi,ssk allergologi  Johansson S Gunnar O
Kardiologi      Rydén Lars
Immunokemi     Lefvert Ann Kari
Reumatologi     Klareskog Lars
Lungmedicin     Eklund Anders
Infektionssjukdomar    Björkman Anders
Dermatologi och venereologi   Nordlind Klas
Klin farmakologi    Hjemdahl Paul
Epidemiologi     Ekbom Anders 

Medicin      Björkholm Magnus
Klinisk allergiforskning   Scheynius Annika
Derm o venereologi     Bäckdahl-Ståhle Mona
Reumatologi     Lundberg Ingrid
Exp kardiovaskulär forskning  Hansson Göran K
Klinisk immunologi    van Hage Hamsten 
       Marianne
Molekylär med, ssk inriktn mot  Olsson Tomas
Kardiovaskulära sjukdomar   Hamsten Anders
Medicin, särskilt gastroenterologi och 
hepatologi      Hellström Per



Medicinsk genetik, särskilt endokrina 
sjukdomars genetik    Wedell Anna

K3 Kirurgisk vetenskap, KS 
Diagnostisk radiologi    Ringertz Hans
Thoraxkirurgi     Rådegran Kjell
Kirurgi      Svenberg Torgny
Ortopedi      Kreicbergs Andris
Idrottsmedicin     Renström Per
Kirurgi      Hamberger Bertil
Klin koagulationsforskning   Rydelius, Per-Anders
Urologi      Ekman Peter
Kirurgi      Farnebo Lars-Ove 
Anestesiologi o intensivvård  Lindahl Sten

Diagnostisk radiologi o nukleärmedicin xx) Jacobsson Hans
Klinisk fysiologi    Caidahl, Kenneth
Ortopedisk kirurgi    Németh, Gunnar
Anestesiologi och intensivvård  Weitzberg Eddie
Anestesi och intensivvård   Eriksson, Lars I
Urologisk kirurgi    Wiklund Peter
Experimentell kärlkirurgi   Hedin Ulf
Klinisk integrativ fysiologi  m inr mot 
hormonell reglering av skelettmuskulaturens 
metabolism     Zierath Juleen

K6 Kvinnors & barns hälsa, KS
Obst o gynekologi    Schoultz von Bo
Obstetrik och gynekologi   Ekman-Ordeberg, 
       Gunvor
Fortplantningens endokrinol   Eriksson Håkan

Pediatrik, ssk neonatologi   Lagercrantz Hugo
Barn- o ungdomspsykiatri   Rydelius Per-Anders

Barnreumatologi    Andersson, Ulf
Basal o klin neurovetenskap   Forssberg Hans
Experimentell klinisk andrologi  Pousette Åke
Obstetrik och gynekologi   Fried Gabriel
Pediatrik      Söder Olle
Pediatrisk hematologi    Henter Jan-Inge

K7 Onkologipatologi, KS
Patologi, ssk tumörcytologi   Zetterberg Anders
Onkologi      Ringborg Ulrik
Onkologisk bioterapi    Mellstedt Håkan
Med radiofysik/sjukhusfysiker  Brahme Anders
Matematisk strålningsfysik   Belkic Dzevad

Exp onkologi     Kiessling Rolf
Exp patologi     Larsson Olle
Patologi      Nistér, Monica
Onkologi      Lewensohn Rolf
Tumörvirologi     Dalianis Tina
Klinisk cancerepidemiologi   Steineck, Gunnar
Klinisk och molekylär onkologi  Bergh Jonas
Molekylär onkologi     Einhorn Stefan
Klinisk experimentell onkologi  Pisa, Pavel
Molekylär cell- och tumörbiologi  Wiman Klas)
Palliativ medicin,ssk onkologi  Strang, Peter

K8 Klin neurovetenskap, KS 
Psykiatri, ssk behandl.forskn  Åsberg Marie



Nervsjukdomar     Edström Lars
Neurofysik     Eriksson Lars
Psykologisk alkoholforskning  Bergman Hans
Exp beroendeforskning   Terenius Lars
Klin audiologi     Rosenhall Ulf
Psykologi      Öhman Arne
Neuroradiologi     Ericsson Kaj
Öron-näs o halssjukdomar   Bagger-Sjöbäck Dan
Klinisk neurofysiologi    Brismar Tom
Personskadeprevention   Vingård, Eva
Experimentell alkohol- o narkotikaforskning Liljequist Sture

Socialförsäkring     Alexanderson, Kristina
Neurokirurgi     Langmoen Iver 
Oftalmiatrik med speciell inriktning mot 
barnoftalmologi      Ygge, Jan
Medicinsk radiokemi     Halldin Christer
Psykiatri      Farde Lars
Molekylär cellbiologi,ssk neuroonkologiEkström, Tomas
Neurofysiologi      Ingvar Martin
Personskadeprevention   Irene Jensen
Oftalmiatrik     Söderberg, Per
Experimentell audiologi och otologi Ulfendal, Mats
Molekylär neurobiologi, ssk drogmissbruk 
och relaterade psykiatriska sjukdomar Hurd, Yasmin

K9 Folkhälsovetenskap
Psykosocial miljömed ssk arbetsmed Theorell Töres
Internationell hälsa    Bergström Staffan
Socialmedicin     Svanström Leif
Samhällsmedicin    Orth-Gomér Kristina 

Allmänpsykiatri och suicidologi  Wasserman, Danuta
Socialmedicin     Haglund Bo J A
folkhälsovetenskap, särskilt kardiovaskulär 
medicin och prevention    Ahnve Staffan
Internationell hälso- och sjukvårdsforskning Tomson Göran
Epidemiologi     Diwan Vinod 
 
Internationell hälsa    Rosling Hans
Rehabiliteringsmedicin   Borg, Kristian
Yrkesmedicin     Svartengren Magnus
Skadeepidemiologi och prevention Laflamme Lucie


DS Danderyds sjukhus
Ortopedisk kirurgi    Dalén, Nils
Internmedicin     Adamson, Ulf
Medicin      Lins, Per-Eric
Internmedicin     Henriksson, Peter
Urologi      Bergerheim, Ulf

H1 NEUROTEC
Klinisk alkohol- och narkotikaforskningRydberg Ulf
Sjukgymnastik     Olsson, Elisabeth
Långvårdsmedicin    Winblad Bengt
Arbets- och träningsfysiologi  Mattsson, Eva
Psykiatri      Ågren, Hans
Socialgerontologi    Thorslund, Mats
Sjukgymnastik/fysioterapi   Harms-Ringdahl,Karin
Psykiatri, ssk socialpsykiatri  Hetta, Jerker

Medicinsk tobaksforskning   Nordberg Agneta



Neuroendokrinologisk beteendeforskning Södersten, Per
Geriatrik      Seiger Åke
Geriatrik      Wahlund, Lars-Olof
Geriatrik      Viitanen, Mattii
Medicinsk epidemiologi m inr motFratiglioni-Bellander, Laura
demenssjukdomar
Arbetsterapi     Borell, Lena
Åldrandets psykologi    Bäckman, Lars
Neurologi      Hillert, Jan
Neurologi      Fredriksson, Sten

H2 Biovetensk NOVUM, HS
Strukturbiokemi     Ladenstein Rudolf
Miljömedicin     Lambert Bo
Molekylärbiologi    Garoff Henrik
Epidemiologi m inr på kem hälsorisker Hemminki Kari

Miljötoxikologi     Toftgård Rune
Molekylär modellering,ssk   Nilsson, Lennart
protein DNA-interaktioner
Miljömedicin     Möller, Lennart
Molekylär genetik    Kere, Juha

H3+ H5+H6 Laboratorie-medicin
Klinisk fysiologi    Ahlborg, Gunvor
Klin bakteriologi    Wretlind, Bengt
Klin immunologi    Möller Erna
Biokemisk atherosklerosforskn  Björkhem Ingemar
Med teknik     Elmqvist Håkan
Oral mikrobiologi    Nord, Carl-Eric
Klin farmakologi    Bertilsson Leif

Klin farmakologi    Rane, Anders
Patologi      Hjerpe,Anders
Transplantationsimmunologi  Ringdén Olle
Patologi      Eriksson Lennart
Klin virologi     Vahlne Anders
Basal o klin neurofysiologi   Wiesenfeld-Hallin, 
       Zsuzsanna
Klin farmakologi    Gustafsson Lars L 

Klin fysiologi     Jansson,Eva
Odontologisk vetenskap m inr mot 
molekylär patogenes    Flock Jan-Ingmar
Bioanalys/ analytisk biokemi  Jansson Per-Erik
Klinisk immunologi    Hammarström Lennart
Patologi      Oldfors Anders
Molekylär genetik,ssk genterapivetenskap Smith Edward
Biomedicinsk analys    Sandström, Gunnar
Molekylär embryologi    Ährlund-Richter Lars
Lipidbiokemi     Alexson, Stefan
Klinisk bakteriologi    Weintraub Andrej
Patologi      Andersson Göran
Biomedicinsk analys    Sällberg Matti

H4 Centrum för Kirurgisk Vetenskap (CFSS), HS  
Ortopedisk kirurgi    Lindgren Urban
Diagn radiologi     Aspelin Peter
Urologisk kemi     Tiselius, Hans-Göran
Kirurgi      Larsson Jörgen
Minimalinvasiv kirurgi   Anderberg, Bo

Kirurgi      Nordenström Jörgen



Anestesi/ intensivvård m särskild inr mot Wernerman, Jan
mot metabolisk intensivvårdsforskning 
Anestesiologi och intensivvård  Sollevi, Alf
anestesiologi och intensivvård  Frostell, Claes
Kirurgi      Frisell, Jan
Transplantationskirurgi   Ericzon, Bo-Göran
Kirurgi      Permert, Johan

H7 Medicin, HS
Endokrinologi     Werner Sigbritt
Gastroenterologi     Einarsson Kurt
Hälsoinriktad beteendeforskning  Rössner Stephan
Medicin      Palmblad Jan
Medicin      Arner Peter
Medicin särskilt kardiologi xxx)  Sylvén Christer
Infektionssjukdomar    Weiland Ola

Klinisk metabolisk forskning  Angelin Bo
Infektionssjukdomar    Andersson Jan
Medicin      Frostegård, Johan
Infektionssjukdomar m inr mot kliniska 
infektioner      Ljunggren, Hans-Gustaf

H8 Med näringslära,HS 
Medic näringslära    Gustafsson Jan-Åke

Medic laboratorievetenskap   Mode Agneta
Medic näringslära    Rafter Joseph
Molekylär endokrinologi   Carlstedt-Duke Jan
Molekylär endokrinologi   Okret Sam
Mitokondriell genetik    Larsson, Nils-Göran

H9 Klinisk vetenskap, HS
Obst o gyn     Landgren Britt-Marie
Migrationsepidemiologi   Johansson, Sven-Erik
Logopedi      Hammarberg Britta
Öron-, näs- o halssjukdomar  Carlsöö Bengt
Med njursjukdomar    Alvestrand Anders
Obst o gyn m inr mot ass befruktn  Hovatta Outi
Allmänmedicin     Strender, Lars-Erik
Öron-, näs- och halssjukdomar  Stierna, Pontus
Allmänmedicin     Sundquist, Jan 
Pediatrik      Marcus, Claude

HA Omvårdnad
Omvårdnad      Waldenström,Ulla
Omvårdnad      Wredling, Regina

SöS Södersjukhuset
Pediatrik      Winbladh Birger
Pediatrik      Elinder Göran
Klinisk epidemiologi m inr mot  Olof Nyrén
interventionsforskning kring
folksjukdomar
Medicin m kardiologisk inriktning Rosenqvist Mårten
Anestesiologi o intensivv   Hahn Robert
Dermatologi och venereologi   Saarialho-Kere, Ulpu

OF Odontologi, f d  odontologisk fakultet 
Parodontologi     Bergström Jan-Erik
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Zetterberg, Anders   anders.zetterberg@onkpat.ki.se
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45120 An farm kemi, avd f 
PETTERSSON CURT  Professor bef univlektor 
      Farmaci
WESTERLUND DOUGLAS Professor, utn av reg  
      Farmaci
45150 Farmakognosi, avd f
BOHLIN LARS    Professor, utn av reg  
      Farmaci
45170 Org.farm.kemi, avd f 
HALLBERG ANDERS  Professor, utn av reg  
      Farmaci
45200 Farm biovetensk, inst f 
PERSDOTTER HOLM LENA Professor bef univlektor 
      Farmaci
45210 Biokemi, avd f  
LANG MATTI    Professor, anst UU  
      Farmaci
WIKVALL KJELL   Professor bef univlektor 
      Farmaci
45220 Farm/biol beroendeforskn, avd f
NYBERG FRED   Professor, utn av reg  
      Farmaci
NYLANDER INGRID  Professor bef univlektor 
      Farmaci
OLIW ERNST    Professor, utn av reg  
      Farmaci
WIKBERG JARL   Professor, utn av reg  
      Farmaci
45240 Toxikologi, avd f 
BRITTEBO EVA B   Professor bef univlektor 
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      Farmaci

DENCKER LENNART  Professor, utn av reg  
      Farmaci
45250 Farmakokin Läkemed.terapi, avd f
HAMMARLUND UDENAES 
MARGARETA    Professor, anst UU  
      Farmaci
KARLSSON MATS   Professor, anst UU  
      Farmaci
45300 Farmaci, inst f  
ALDERBORN GÖRAN  Professor, anst UU  
      Farmaci

ARTURSSON PER   Professor, utn av reg  
      Farmaci
ISACSON DAG   Professor bef univlektor 
      Farmaci
LENNERNÄS HANS   Professor, anst UU  
      Farmaci
MALMSTEN MARTIN  Professor, anst UU  
      Farmaci
45900 Medicinska fakulteten 
MÅRDH PER-ANDERS  Professor/Överläkare  
      Farmaci
46000 Folkhälso/Vårdvetenskap
ARNETZ BENGT   Professor/Överläkare  
      Socialmedicin
CARLSSON MARIANNE  Prof bef unlekt med fak 
      Vårdvetenskap
CEDERHOLM TOMMY  Professor/Överläkare  

      Vårdvetenskap
HANSSON MATS GUNNAR Prof bef unlekt med fak 
      Socialmedicin
LANNFELT LARS   Professor/Överläkare  
      Vårdvetenskap

SONNANDER KARIN  Prof bef unlekt med fak 
      Hälso- o sjukvård i samhället
SVÄRDSUDD KURT   Professor/Överläkare  
      Socialmedicin
TYDEN TANJA    Prof bef unlekt med fak 
      Vårdvetenskap
VON ESSEN LOUISE  Prof bef unlekt med fak 
      Vårdvetenskap
46200 Genetik/patologi, inst f 
CLAESSON-WELSH LENA Professor, anst UU  
      Medicin

DAHL NIKLAS    Professor/Överläkare  
      Medicin
DUMANSKI JAN   Professor, anst UU  
      Medicin
GYLLENSTEN ULF   Professor, utn av reg  
      Medicin
HEYMAN BIRGITTA  Professor, anst UU  
      Medicin
KALIMO HANNU OLAVI  Professor, gäst   
      Medicin
LANDEGREN ULF   Professor, anst UU  
      Medicin
NILSSON KENNETH  Professor, utn av reg  



      Medicin
PETTERSSON ULF GÖSTA Professor, utn av reg  
      Medicin
PÄÄBO SVANTE   Professor, gäst   
      Medicin
WADELIUS CLAES   Prof bef unlekt med fak 
      Medicin
WESTERMARK 
BENGT ANDERS   Professor, utn av reg  
      Medicin
WESTERMARK PER  Professor/Överläkare  
      Medicin
46300 Kir vetenskaper, inst f 
ANNIKO MATTI   Professor/Överläkare  
      Kirurgi
BERGQVIST DAVID   Professor/Överläkare  
      Kirurgi
GERDIN BENGT   Professor/Överläkare  
      Kirurgi
HAGLUND ULF   Professor/Överläkare  
      Kirurgi
HOLMBERG LARS   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Kirurgi
LARSSON SUNE   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Kirurgi
MALMSTRÖM PER-UNO  Professor/Överläkare  
      Kirurgi
NILSSON OLLE   Professor/Överläkare  
      Kirurgi
PÅHLMAN LARS   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Kirurgi

RASK-ANDERSEN HELGE Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Kirurgi
RUBERTSSON STEN  Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Kirurgi
STÅHLE ELISABETH  Professor/Överläkare  
      Kirurgi
WIKLUND LARS   Professor/Överläkare  
      Kirurgi
ÅKERSTRÖM GÖRAN  Professor/Överläkare  
      Kirurgi

46400 Kvinnors o barns hälsa, inst f
AXELSSON OVE LENNART Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Kirurgi
GUSTAFSSON JAN   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Medicin
LINDMARK GUNILLA  Professor/Överläkare  
      Kirurgi
LÖNNERHOLM GUDMAR Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Medicin
PERSSON LARS-ÅKE  Professor/Överläkare  
      Medicin
SEDIN GUNNAR   Professor/Överläkare  
      Medicin

46500 Med Biokemi/Mikrobiol, inst f
AKUSJÄRVI GÖRAN  Professor, anst UU  
      Mikrobiologi
ANDERSSON DAN   Professor, anst UU  
      Mikrobiologi
ANDERSSON JAN HARRY Professor, utn av reg  



      Mikrobiologi
ANDERSSON LEIF   Professor, gäst   
      Biologi
FRIES ERIK    Prof bef unlekt med fak 
      Kemi (medicin)
JOHANSSON STAFFAN  Prof bef unlekt med fak 
      Kemi (medicin)
JONSSON ANN-BETH  Professor, anst UU  
      Mikrobiologi
KJELLEN LENA   Professor, anst UU  
      Kemi (medicin)
MAGNUSSON GÖRAN  Professor, utn av reg  
      Mikrobiologi
RASK LARS    Professor, anst UU  
      Kemi (medicin)
RUBIN KRISTOFER   Professor, anst UU  
      Kemi (medicin)
SCHWARTZ STEFAN  Prof bef unlekt med fak 
      Mikrobiologi

46600 Med cellbiologi, inst f 
ANDERSSON ARNE   Professor, anst UU  
      Morfologi
ERIKSSON ULF   Prof bef unlekt med fak 
      Morfologi
GYLFE ERIK    Professor, anst UU  
      Morfologi
HANSELL PETER   Prof bef unlekt med fak 
      Fysiologi och farmakologi
JANSSON LEIF   Prof bef unlekt med fak 
      Morfologi

KÄLLSKOG ÖRJAN   Prof bef unlekt med fak 
      Fysiologi och farmakologi
PERSSON ERIK   Professor, anst UU  
      Fysiologi och farmakologi
ROOMANS 
GODFRIED MAARTEN  Professor, utn av reg  
      Morfologi
SANDLER STELLAN  Prof bef unlekt med fak 
      Morfologi
SJÖQVIST 
MATS INGEMAR JOHN  Prof bef unlekt med fak 
      Fysiologi och farmakologi
WELSH MICHAEL   Prof bef unlekt med fak 
      Morfologi
WELSH NILS    Prof bef unlekt med fak 
      Morfologi
46700 Med vetenskaper, inst f 
BERNE CHRISTIAN   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Medicin
BIRGEGÅRD GUNNAR  Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Medicin
BLOMBERG JONAS   Professor/Överläkare  
      Mikrobiologi
CARS OTTO    Professor/Överläkare  
      Medicin
DAHL MARJA-LIISA  Professor/Överläkare  
      Fysiologi och farmakologi
FRIMAN GÖRAN   Professor/Överläkare  
      Mikrobiologi
HEDENSTIERNA GÖRAN Professor/Överläkare  
      Fysiologi och farmakologi



HÄLLGREN ROGER   Professor/Överläkare  
      Medicin
KARLSSON ANDERS  Professor/Överläkare  
      Medicin
KÄMPE OLLE    Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Medicin
LARSSON ANDERS   Professor bef univlektor 
      Medicin
LARSSON ROLF   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Fysiologi och farmakologi
LJUNGGREN ÖSTEN  Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Medicin
LJUNGHALL SVERKER  Professor/Överläkare  
      Medicin
MELHUS HÅKAN   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Medicin
RÖNNBLOM LARS   Professor/Överläkare  
      Medicin
SIEGBAHN AGNETA  Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Kemi (medicin)
SKOGSEID BRITT   Professor/Överläkare  
      Medicin
SYVÄNEN ANN-CHRISTINE Prof bef unlekt med fak 
      Medicin
VAHLQUIST ANDERS  Professor/Överläkare  
      Medicin
WALLENTIN LARS   Professor/Överläkare  
      Medicin
VENGE PER    Professor/Överläkare  
      Kemi (medicin)
WIKBLAD KARIN   Professor, gäst   

      Medicin
ÖBERG KJELL    Professor/Överläkare  
      Medicin
46800 Neurovetenskap, inst f 
ALDSKOGIUS HÅKAN  Professor, utn av reg  
      Morfologi
ALM ALBERT    Professor/Överläkare  
      Fysiologi och farmakologi
AQUILONIUS STEN-MAGNUS Professor/Överläkare  
      Medicin
BORG JÖRGEN   Professor/Överläkare  
      Medicin
EBENDAL TED   Professor, utn av reg  
      Medicin
EKSELIUS LISA   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Psykiatri
FLEMSTRÖM 
GUNNAR FRITIOF ADOLF  Professor, utn av reg  
      Fysiologi och farmakologi
HALLBÖÖK FINN   Prof bef unlekt med fak 
      Medicin
HALLMAN JARMILA  Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Psykiatri
HAU JANN    Professor, anst UU  
      Fysiologi och farmakologi
HILLERED LARS   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Kirurgi
LARHAMMAR DAN SIGURD Professor, anst UU  
      Fysiologi och farmakologi
LARSSON LARS   Professor/Överläkare  
      Medicin



LINDHOLM DAN   Professor, utn av reg  
      Fysiologi och farmakologi
LINDMARK BIRGITTA  Professor, anst UU  
      Vårdvetenskap
ORELAND LARS ÅKE MARTINProfessor, utn av reg  
      Fysiologi och farmakologi

PERSSON LENNART  Professor/Överläkare  
      Kirurgi
WIESEL FRITS-AXEL  Professor/Överläkare  
      Psykiatri
VON KNORRING ANNE-LIIS Professor/Överläkare  
      Psykiatri
VON KNORRING LARS  Professor/Överläkare  
      Psykiatri
ÅKERMAN KARL   Professor, anst UU  
      Fysiologi och farmakologi
46900 Onkologi/Radiologi klin immunologi
AHLSTRÖM HÅKAN  Professor/Överläkare  
      Fysiologi och farmakologi
CARLSSON JÖRGEN  Professor, anst UU  
      Fysiologi och farmakologi
GLIMELIUS BENGT   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Kirurgi
KORSGREN OLLE   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Fysiologi och farmakologi
LUNDQVIST HANS   Prof bef unlekt med fak 
      Fysiologi och farmakologi
MAGNUSSON ANDERS  Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Fysiologi och farmakologi
NYGREN PETER   Prof/Överl bef ulekt öläk 

      Kirurgi
RAININKO RAILI   Professor/Överläkare  
      Fysiologi och farmakologi
TURESSON INGELA  Professor/Överläkare  
      Kirurgi
TÖTTERMAN THOMAS  Professor/Överläkare  
      Mikrobiologi
48900 Klin forsk V-ås, centr f 
LEPPERT JERZY   Prof/Överl bef ulekt öläk 
      Fysiologi och farmakologi



Lunds universitet LU                            
http://www.lu.se/   registrator@lu.se 

Medicin
Avdelningar (motsv):
Medicinska fakultetsstyrelsen
Kansli M
Medicinska institutioner
Katalogansvarig för innehållet på denna sida:
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2001-08-20

Medicinska institutioner
Avdelningar (motsv):
BMC Biomedicinskt centrum
Biomedicinsk analytikerutbildning
Enheten för biomolekylär service (BM-enheten)
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Experimentellt forskningscentrum
Institutionen för fysiologiska vetenskaper
Försöksdjursvetenskap
Gerontologi och äldrevård
Institutionen för medicinsk mikrobiologi, dermatologi och infektion - 
MMDI
Jubileumsinstitutionen
Institutionen för kardiopulmonell och renal vetenskap samt etik, Lund
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Lund
Institutionen för laboratoriemedicin, Lund
Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö
Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi
Institutionen för medicin, Lund
Institutionen för medicin, kirurgi och ortopedi, Malmö

Enheten för medicinsk pedagogik
Institutionen för Medicinska Studieåret 5, Malmö
Institutionen för obstetrik och gynekologi, Malmö
Institutionen för oftalmologi, Lund
Institutionen för omvårdnad
OPUS-institutionen (Obstetrisk-Gynekologisk/Pediatrisk, och 
Urologisk Storinst.)
Institutionen för radiologi och fysiologi, Malmö
Enheten för rättsmedicin
Institutionen för rörelseorganens sjukdomar
Samhällsmedicinska institutionen
Stamcellscentrum (SCC)
Tornbladinstitutet
Transgenenheten
Valfria moment inom läkarutbildningen
Vårdalinstitutet, administration

Katalogansvarig för innehållet på denna sida:
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2004-03-23
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Göteborgs universitet GU                                      
http://www.gu.se  info@gu.se

Sahlgrenska akademin
Akademiförvaltningen
 Akademins IT-avdelning 
 Akademin Core Facilities 
 Fastighets- och serviceavd, Sahlgrenska akademin 
 SamBio Core Facilities 
 Smågruppscentrum inom akademiförvaltningen        
  Laboratoriet för experimentell biomedicin 
  Centrum fdr forskningsetik

Medicinska fakultetsnämnden
Inst för anatomi och cellbiologi
Inst för fysiologi och farmakologi
  Avd för farmakologi
  Avd för fysiologi
  Avd för medicinsk fysik
Hjärt-kärlinstitutionen
Inst för invärtesmedicin
  Avd för infektionssjukdomar
  Avd för internmedicin
 Avd för klinisk farmakologi 
 Avd för klinisk näringslära 
 Avd för kroppssammansättning och metabolism 
 Avd för lungmedicin och allergologi 
 Avd för njurmedicin 
 Avd för reumatologi och inflammationsforskning 
 Avd för yrkesmedicin
Inst för de kirurgiska disciplinerna

   Avd för anestesiologi och intensivvård
   Avd för biomaterialvetenskap
   Avd för kirurgi
   Avd för ortopedi
   Avd för gastroforskning
   Centrum för gastroenterologisk forskn.
   Avd för plastikkirurgi
   Avd för urologi
Inst för klin neurovetenskap
Inst för kvinnors och barns hälsa
   Avd för barn- och ungdomspsykiatri
   Avd för obstetrik och gynekologi
   Avd för pediatrik
   Centrum för pediatrisk tillväxtforskning
Inst för laboratoriemedicin
    Avd för biomedicinsk laboratorievetenskap
    Avd för klinisk bakteriologi
    Avd för klinisk immunologi
    Avd för klinisk kemi/transfusionsmedicin
    Avd för klinisk virologi
    Avd för patologi
   Rättsmedicin
Inst för medicinsk och fysiologisk kemi
Inst för medicinsk mikrobiologi/immunologi
Inst f'ör samhällsmedicin
   Avd för allmänmedicin
   Avd för geriatrik
   Avd för miljömedicin
   Avd för rehabiliteringsmedicin
   Avd för socialmedicin
Inst för särskilda specialiteter

http://www.gu.se
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   Avd för audiologi
   Avd för dermatologi och venereologi
   Avd för radiologi
   Avd för logopedi och foniatri
   Avd för onkologi
   Avd för radiofysik
   Avd för öron-, näs- och halssjukdomar
Wallenberglaboratoriet

Vårdvetenskapliga fakultetsnämnden
Inst ör arbetsterapi och fysioterapi
Inst för omvårdnad
Inst för vårdpedagogik

Odontologiska fakultetsnämnden 
Odontologiska institutionen 
 Odont inst administration, CDI 
 Avd för oral biokemi 
 Avd för cariologi 
 Avd för endodonti med oral diagnostik 
 Avd för klin bettfysiologi 
 Avd för oral och maxillofacial kirurgi 
 Avd för oral och maxillofacial radiologi 
 Avd för oral mikrobiologi 
 Avd för oral patologi 
 Avd för oral protetik/odont material vetenskap 
 Avd för ortodonti 
 Avd för parodontologi 
 Avd för pedodonti 
 Efterutbildningsenheten 
 Tandhygienistutbildningen 
 Tandteknikerutbildningen

Professorer enligt universitetets katalogför 2004-2005:

MEDICINSKA FAKULTETEN

INST FÖR ANATOMI OCH CELLBIOLOGI 
Bagge Ulf
Berthold Claes-Henric
Dahlström Annica
Ericson Lars E
Funa Keiko
Haglid Kenneth
Hamberger Anders
Hansson Hans-Arne
Johansson Bengt
Karlsson Jan Olof
Nygren Hakan

INST FÖR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI 

Avd för farmakologi 
Ashton Michael
Carlsson Arvid
Ekström Jörgen
Engel Jörgen
Eriksson Elias
Johnsson Gillis
Jonasson Jan
Lundborg Per
Nissbrandt Hans

Avd för fysiologi



Eden Staffan
Folkow Björn
Gustafsson Bengt
Jankowska Elzbieta
Lundberg Anders
Lundgren Ove
Norrsell Ulf
Oscarsson Jan
Törnell Jan
Vallbo Åke

Avd för medicinsk fysik 
Lagercrantz Carl
Sandberg Mats
Sandblom John
Wigström Holger

HJÄRT-KÄRLINSTITUTIONEN 
Berggren Håkan
Berglin Eva
Bondjers Göran
Boren Jan
Caidahl Kenneth
Dellborg Mikael
Ekroth Rolf
Friberg Peter
Hjalmarson Ake
Holm Göran
Holmäng Agneta
Jern Sverker
Mannheimer Clas

Nilsson Folke
Swedberg Karl
Thelle Dag
Waagstein Finn
Wiklund Olle
Wilhelmsen Lars

INST FÖR INVÄRTESMEDICIN

Avd för infektionssjukdomar 
Alestig Kjell
Andersson Rune
Hagberg Lars
Iwarson Sten
Jertborn Marianne
Norkrans Gunnar

Avd för internmedicin 
Andersson Ove
Bengtsson Bengt-Åke
Carlsson Lena
Fagerberg Björn
Isaksson Olle
Jansson John-Olov
Lönnroth Peter
Nyström Ernst
Ohlsson Claes
Rosengren Annika
Sjövall Henrik
Smith Ulf
Wallerstedt Sven



Avd för klinisk farmakologi 
Hedner Thomas

Avd för klinisk näringslära
Hallberg Leif
Hulthen Lena
Isaksson Björn

Avd för kroppssammansättning och metabolism
Sjöström Lars
Sullivan Marianne

Avd för lungmedicin och allergologi
Bake Björn
Hedner Jan
Larsson Sven
Lötvall Jan
Löwhagen Olle
Rak Sabina
Skoogh Bengt-Eric

Avd för njurmedicin 
Attman Per-Ola
Aurell Mattias
Haraldsson Börje
Ljungman Susanne
Nyberg Gudrun
Westberg Gunnar

Avd för reumatologi och inflammationsforskning
Carlsten Hans

Dahlgren Claes
Tarkowski Andrej

Avd för yrkesmedicin 
Barregard Lars
Hagberg Mats
Wigaeus Tornqvist Ewa

INST FÖR DE KIRURGISKA DISCIPLINERNA 

Avd för anestesiologi och intensivvård
Cassuto Jean
Ekström-Jodal Barbro
Ricksten Sven-Erik
Stenqvist Ola
Åneman Anders

Avd för biomaterialvetenskap
Albrektsson Tomas
Jacobsson Magnus
Lundgren Dan
Sennerby Lars
Thomsen Peter

Avd för kirurgi
Ahlman Hakan
Breimer Michael
Gustavsson Bengt
Haglind Eva
Lundholm Kent
Nordgren Svante



Olausson Michael
Risberg Bo
Soussi Bassam

Avd för ortopedi
Friden Jan
Hansson Tommy
Herberts Peter
Holm Sten 
Karlsson Jón
Kärrholm Johan
Nachemson Alf
Peterson Lars
Rydevik Björn

Avd för gastroforskning
Fändriks Lars

Avd för plastikkirurgi
Elander Anna
Holmström Hans
Lauritzen Claes

Avd för urologi
Damber Jan-Erik
Fall Magnus
Hedelin Hans
Hugosson Jonas
Jonsson Olof
Pettersson Silas

INST FÖR KLIN NEUROVETENSKAP 
Andersen Oluf
Axelsson Rolf
Ben-Menachem Elinor
Beskow Jan
Blennow Kaj
I)ahlöf Carl
Ekman Rolf
Elam Mikael
Eriksson Peter
Forsman Anders
Fredman Pam
Frisen Lars
Gottfries Carl-Gerhard
Grimby Gunnar
Hansson Elisabeth
Lindblom Bertil
Rönnbäck Lars
Sjöstrand Johan
Skoog lngmar
Stenevi Ulf
Wallin Anders
Wikkelsö Carsten
Blomstrand Christian

INST FÖR KVINNORS OCH BARNS HÄLSA

Avd för barn- och ungdomspsykiatri
Gillberg Christopher

Avd för obstetrik och gynekologi



Bergh Christina
Bergquist Christer
Brännström Mats
Hagberg Henrik
Hamberger Lars
Janson Per-Olof
Mattsson Lars-Åke
Milsom Jan
Wiqvist Nils

Avd för pediatrik
Albertsson Wikland Kerstin
Bry Kristina
Eriksson Bengt
Fasth Anders
Hjalmarson Ola
Jodal Ulf
Karlberg Petter
Kjellmer Ingemar
Mellander Lotta
Marky Ildikó
SillenUlla
Strandvik Birgitta
Uvebrant Paul
Wahlström Jan
Wennergren Göran
Östman Ingegerd

INST FÖR LABORATORIEMEDICIN

Avd för klinisk bakteriologi

Edebo Lars
Kaijser Bertil
Bergström Tomas

Avd för klinisk immunologi
Hanson Lars Å.
Lycke Nils
Wick Mary Jo

Avd för klinisk kemiltransfusions medicin 
Larson Göran
Lindahl Anders
Lindstedt Göran
Lindstedt Sven
Rymo Lars, MD
Samuelsson Bo

Avd för klinisk virologi 
Hellstrand Kristoffer
Lycke Erik
Olofsson Sigvard
Strannegård Örjan
Svennerholm Bo

Avd för patologi 
Björkerud Sören
Enerbäck Lennart
Kindblom Lars-Gunnar
Meis-Kindblom Jeanne
Nilsson Ola
Norrby Klas



Oldfors Anders
Stenman Göran
Åman Pierre

INST FÖR MEDICINSK OCH FYSIOLOGISK KEMI 
Betsholtz Christer
Elias Per Erik
Enerbäck Sven
Hansson Gunnar
Härd Torleif
Karlsson Karl-Anders
Lagerkvist Ulf
Nilsson Tommy
Olofsson Sven-Olof
Pascher Irmin
Semb Henrik
Sjöberg Bo

INST FÖR MEDICINSK MIKROBIOLOGI/IMMUNOLOGI
Holm Stig
Holmgren Jan
Lagergård Teresa
Lind Arne
Ouchterlony Örjan
Svennerholm Ann-Mari
Jertborn Marianne

INST FÖR SAMHÄLLSMEDICIN 

Avd för allmänmedicin
Björkelund Cecilia

Lissner Östlund Lauren
Mattsson Bengt

Avd för geriatrik 
Landahl Sten
Steen Bertil
Svanborg Alvar

Avd för miljömedicin
Axelsson Gösta
Rylander Ragnar

Avd för rehabiliteringsmedicin 
Viikari-Juntura Eira

Avd för socialmedicin 
Allebeck Peter

INST FÖR SÄRSKILDA SPECIALITETER 

Avd för audiologi
Möller Claes

Avd för dermatologi och venereologi
Faergemann Jan
Larkö Olle
Löwhagen Gun-Britt
Roupe Gösta

Avd för radiologi
Göthlin Jan H



Hellström Mikael
Tylen Ulf

Avd för logopedi och foniatri 
Söderpalm Ewa

Avd för onkologi
Horvath György
Wallgren Arne

Avd för radiofysik
Forssell-Aronsson Eva
Jacobsson Lars

Avd för öron-, näs- och halssjukdomar
Granström Gösta
Karlsson Göran

WALLENBERGLABORATORIET
Boren Jan
Fagerberg Björn 
Holmäng Agneta
Hurt-Camejo Eva
Jansson John-Olov
Olofsson Sven-Olof
Oscarsson Jan
Waagstein Finn
Wiklund Olle
Wikstrand John
Bondjers Göran
Soussi Bassam

VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

INST FÖR ARBETSTERAPI  OCH FYSIOTERAPI
Calsson Jane

INST FÖR OMVÅRDNAD
Bergbom Ingegerd
Gaston Johansson Fannie

INST FÖR VÅRDPEDAGOGIK
Pilhammar Andersson Ewa
Sätterlund-Larsson Ullabeth

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN

ODONTOLOGISKA INSTITUTIONEN

Avd för oral biokemi 
Linde Anders

Avd för cariologi
Birkhed Dowen
Emilson Claes-Göran
Krasse Bo
Köhler Birgitta

Avd för endodonti med oral diagnostik
Bergenholtz Gunnar
Berggren Ulf
Dahlgren Ulf
Jontell Mats



Avd för klin bettfysiologi
Kahnberg Karl-Erik

Avd för oral och maxillofacial kirurgi
Kahnberg Karl-Erik

Avd för oral och maxillofacial radiologi 
Gröndahl Hans-Göran

Avd för oral mikrobiologi 
Dahlen Gunnar
Möller Åke

Avd för oral patologi
Heyden Guy
Magnusson Bengt

Avd för oral protetik/odont materialvetenskap 
Carlsson Gunnar E
Karlsson Stig
Olsson Jan
Wennerberg Ann

Avd för ortodonti
Thilander Birgit

Avd för parodontologi
Berglundh Tord
Lindhe Jan
Wennström Jan

Avd för pedodonti
Noren Jörgen

Efterutbildningsenheten
Jontell Mats

Tandhygienistutbildningen
Wikström Maude

Tandteknikerutbildningen 
Enhetschef Örtengren Ulf



Umeå universitet UmU                      
http://www.umu.se/  umea.universitet@umu.se

Centrum för handikappvetenskap
centrumbildning       Sam fak B

Centrum för medicinsk teknik och fysik
centrumbildning       Tek-nat fak X

Farmakologi och klinisk neurovetenskap
institution (ämnen: farmakologi, klinisk farmakologi, 
klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi)  Med fak 
         6B, 6H, 10
Folkhälsa och klinisk medicin
institution (ämnen: allmänmedicin, dermatologi och 
venereologi, epidemiologi, lungmedicin, medicin, 
miljömedicin, näringsforskning, reumatologi, 
socialmedicin, tillämpad medicin, yrkesmedicin)  Med fak1A, 1D, 
         4, 5A, 6H, 9A, 
         9B, 9C, 10
Integrativ medicinsk biologi
institution (ämnen: anatomi, fysiologi, histologi 
med cellbiologi)       Med fak H
                      
Kansliet för medicin och odontologi    Med fak D

Kirurgisk och perioperativ vetenskap
institution (ämnen: anestesiologi, handkirurgi, 
idrottsmedicin, kirurgi, klinisk fysiologi, ortopedi, 
plastikkirurgi, urologi och andrologi)    Med fak1A, 
         1D,3A,3B,10,S

Klinisk mikrobiologi
institution (ämnen:biomedicinsk laboratorievetenskap, immunologi/
immunkemi, infektionssjukdomar, 
klinisk bakteriologi, klinisk immunologi, virologi)  Med fak
         1A, 6, 6F, 24
Klinisk vetenskap
institution (ämnen: barn- och ungdomspsykiatri, 
logopedi, obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik, 
pediatrik, psykiatri inkl. medicinsk psykologi, 
psykoterapi, öron-, näs- och halssjukdomar)   Med fak
         5A, 25, 10, 1B
Kostvetenskap
institution         Sam fak Z

Medicinsk biovetenskap
institution (ämnen: fysiologisk kemi, klinisk kemi, 
medicinsk genetik, patologi)    Med fak 6M
Medicinsk kemi och biofysik
institution (ämnen: medicinsk biofysik, 
medicinsk kemi)       Med fak K, 6M

Molekylärbiologi
institution (ämnen: molekylärbiologi, tumörbiologi, 
molekylär genetik, genetik, zoofysiologi)   Med fak, 
         Tek-nat fak
         KB,N,6K,6L
Odontologi
institution (ämnen: cariologi, endodonti, farmakologi 
(odont), klinisk oral fysiologi, käkkirurgi, odontologisk 
materialvetenskap, oral cellbiologi, oral diagnostisk 
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radiologi, oral mikrobiologi, ortodonti, parodontologi, 
pedodonti, protetik, tandhygien, tandteknik)   Med fak
         1A,1D,5A,5B,20
Omvårdnad
institution         Med fak VV

Samhällsmedicin och rehabilitering
institution (ämnen: arbetsterapi, geriatrik, 
rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin, sjukgymnastik) Med fak
         5A,9B,26,VV
Strålningsvetenskaper
institution (ämnen: diagnostisk radiologi, onkologi, 
radiofysik)       Med fak 3A,7A

Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)
centrumbildning       Med fak, 
         Tek-nat fak 6L
Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP)
centrumbildning       Med fak, 
         Tek-nat fak 6L
Umeå Life Science Centre (ULSC)
centrumbildning       Med fak 

Umeå Transgene Core Facility (UTCF)
arbetsenhet       Med fak 6M

Linköpings universitet LiU                
http://www.liu.se/  liu@liu.se

Institutionen för biomedicin och kirurgi (IBK)
Ämnesområden: Cellbiologi - Dermatologi - Kirurgi - Klinisk kemi - 
Onkologi

Institutionen för hälsa och samhälle (IHS)
Ämnesområden: Allmänmedicin - Arbetslivsinriktad rehabilitering - 
Sjukgymnastik - Socialmedicin och folkhälsovetenskap - Tema Hälsa 
och samhälle - Utvärdering av medicinsk teknologi

Institutionen för molekylär och klinisk medicin (IMK)
Ämnesområden: Allergicentrum - Barn- och ungdomspsykiatri - 
Gastroenterologi och hepatologi - Infektionsmedicin - Klinisk 
immunologi - Klinisk mikrobiologi - Genus och medicin - Medicinsk 
mikrobiologi - Molekylär och immunologisk patologi - Molekylär 
virologi - Obstetrik och gynekologi - Pediatrik - Reumatologi - 
Rättsgenetik - Rättsmedicin - Transfusionsmedicin - Yrkes- och 
miljömedicin

Institutionen för medicin och vård (IMV)
Ämnesområden: Anestesiologi - Farmakologi - Invärtesmedicin - 
Kardiologi - Klinisk farmakologi - Klinisk fysiologi - Lungmedicin - 
Medicinsk radiofysik - Medicinsk radiologi - Njurmedicin - 
Thoraxkirurgi - Vårdvetenskap, ssk omvårdnad

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Ämnesområden: Biomedicinsk instrumentteknik - Medicinsk 
informatik - Medicinsk teknik
Institutionen för nervsystem och rörelseorgan (INR)
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Ämnesområden: Arbetsterapi - Geriatrik - Logopedi - Neurologi - 
Oftalmologi - Ortopedi och idrottsmedicin - Oto-rhino-laryngologi - 
Patologi - Psykiatri - Rehabiliterings medicin - Teknisk audiologi - 
Vårdvetenskap, ssk sjukgymnastik

Institutionen för vård och välfärd (IVV)
Ämnesområden: Egenvård och lärande - Human biomedicin - Palliativ 
vård - Socialpedagogik i samhälle - Äldre och åldrande
                 

Karlstads universitet KAU                       
http://www.kau.se info@kau.se

Följande uppställning bygger på hur organisationen är strukturerad. 
Utbildningar ges även inom andra områden.
G = Grundutbildning, K = Kandidatutbildning, M = 
Magisterutbildning, Fu = Forskarutbildning, Fo = Forskning

Institutionen för hälsa och vård
Omvårdnad G,K,M,Fu,Fo
Oral hälsa G

Institutionen för kemi
Biomedicin G
Biomedicinsk laboratorievetenskap G,K,M,Fo
Kemi G,K,M,Fu,Fo
Kemiteknik G,K,M,Fu,Fo

http://www.kau.se
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Växjö universitet VXU                             
http://www.vxu.se/ registrator@vxu.se

Länk till personalen vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt 
arbete.   http://www.ivosa.vxu.se/org/

DAHLBERG KARIN
IVOSA PROF 1000 
karin.dahlberg@ivosa.vxu.se Vårdvetenskap
  
SALONEN TAPIO
IVOSA PROF 1000 
tapio.salonen@ivosa.vxu.se  Socialt arbete

HORNEMANN MÖLLER IVER 
IVOSA GÄSTPR 300 
Gästprofessor 
ihm.cid@cbs.dk     Socialt arbete

SAMUELSSON GILLIS
IVOSA GÄSTPR 200
Gästprofessor 
gillis.samuelsson@ivosa.vxu.se  Socialt arbete

Örebro universitet ÖU                        
http://www.oru.se  info@oru.se

Institutionen för idrott och hälsa.
    Institutionen är engagerad i undervisning och forskning inom 
ämnesområdena Idrott och Folkhälsovetenskap. Vi arbetar också med 
kurser och projekt som spänner över dessa områden.

Institutionen för klinisk medicin.
   Institutionen för klinisk medicin inrättades juli 2002 och är placerad 
på Universitetssjukhuset Örebro. Vi skall bidra med att stärka det 
medicinska vetenskapsområdet och skapa förutsättningar för att få en 
klinisk del av läkarutbildningen förlagd till Örebro universitet. 
    Institutionen är engagerad i forskning inom ämnesområdet medicin. 

Institutionen för vårdvetenskap och omsorg.
    Här finns utbildningar inom arbetsterapi, biomedicinsk 
laboratorievetenskap, handikappvetenskap, hörselvetenskap, medicin 
och omvårdnadsvetenskap samt yrkeshögskole- utbildning inom hälso- 
och sjukvård. 

Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och 
ungdom NCFF.
    Regeringen har inrättat ett nationellt centrum för främjande av 
fysisk aktivitet hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. 
Centrumet har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande 
arbete. Det ska sprida erfarenheter om goda exempel, forsknings- och 
utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/
högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, 
intresseorganisationer och lokala organisationer.
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Professorerna: 
Gerd Ahlström     Omvårdnadsvetenskap
Margareta Ehnfors    Vårdvetenskap
Carina Johansson   Medicinsk teknik
Lasse Larsson    Medicinska/kliniska 
      laboratorievetenskaperna
Lars Norgren    Kirurgiska vetenskaperna
Karin Piehl Aulin   Fysiologi
Jens Schollin    Pediatrik
Thomas Skogh    Medicinska vetenskaperna
Erik Borg     Hörselvetenskap
Ingemar Engström   Medicin 
Lennart Franzen    Biomedicin 
Lennart Hardell    Onkologi med inriktning mot 
      miljöepidemilogi 
Jan-Erik Johansson   Urologi 
Torbjörn Nilsson   Biomedicin 
Narinder Rawal    Anestesiologi 
Bengt Sorbe    Gynekologisk onkologi 
Ulf Tidefelt    Medicin med inriktning 
      hematologi 
Charli Eriksson    Folkhälsovetenskap
Mona Kihlgren     Omvårdnadsvetenskap
Peter Engfeldt    Allmän medicin

Blekinge tekniska högskola BTH        
http://www.bth.se  registrator@bth.se 

Sektionen för hälsa
   Vid sektionen bedrivs utbildningar inom hälso- och sjukvård.
   Väsentliga ämnesområden inom dessa utbildningar är ämnena 
Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap och Klinisk medicin.

Vårdvetenskap
    Vårdvetenskap är ett huvudämne som ges vid denna sektion och kan 
studeras 1-80 poäng. Utbildningsverksamheten riktar sig framför allt 
till studenter som önskar en yrkeskompetens som sjuksköterska med 
kandidatexamen i vårdvetenskap (1-60 p). Möjligheten finns också att 
studera vidare på D- nivå i ämnet (60-80 p). Ämnet ses som ett 
autonomt ämne med en humanvetenskaplig grund med egna teorier, 
modeller och begrepp. Begreppet omvårdnad inkluderas i 
vårdvetenskap när man talar om sjuksköterskans profession. Sektionen 
utvecklas mot alltmer IT-stöd.

Folkhälsovetenskap
    Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Ämnet bidrar 
med kunskap om befolkningens hälsa, hälsans bestämningsfaktorer 
och folkhälsoarbete. Den kunskapen är betydelsefull för att kunna 
initiera och delta i hälsofrämjande och förebyggande arbete. 
Värdegrunden återfinns i WHO:s Hälsa 21 och innebär att hälsa ses 
som en grundläggande mänsklig rättighet med utgångspunkter i 
jämlikhet, delaktighet, solidaritet och social rättvisa. 
Folkhälsovetenskapen skall ge kunskap för folkhälsoarbetet vars 
övergripande mål är en god hälsa på lika villkor.

KLINISK MEDICIN
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    Ämnet Klinisk Medicin har en naturvetenskaplig grund och studerar 
människan ur ett biologiskt perspektiv med i huvudsak medicinska 
innebörder i begreppen hälsa, sjukt och friskt. Ämnet betonar de 
kunskaper och färdigheter som är av betydelse för sjuksköterskans 
funktionsansvar inom medicinsk vård.
 Ansvarig för sidan: Ylva Hellström | Sidan ändrad: 2004-05-19

Högskolan i Jönköping HJ                    
http://www.hj.se/  info@hj.se

Hälsohögskolans verksamhet 
är uppdelad på fem avdelningar:
* ABS -avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete
* AFO - avdelningen för omvårdnad
* AFR - avdelningen för rehabilitering
* ANB - avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
* IFG - Institutet för gerontologi
    Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete utbildar i 
samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen samt forskar inom 
motsvarande områden med tyngdpunkt på det sociala fältet. 
Avdelningen programansvarig för Socionomprogrammet, 140 poäng.

    Avdelningen för omvårdnad bedriver utbildning, forskning och 
utvecklingsarbete inom huvudämnet Omvårdnad. Här utbildas 
sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som magisterexamen.

    Avdelningen för rehabilitering bedriver utbildning och forskning 
framför allt inom ämnena arbetsterapi, ortopedteknik och biomekanik. 
På avdelningen utbildas arbetsterapeuter och ortopedingenjörer.

    Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin utbildar 
biomedicinska analytiker, tandhygienister och medicinska bildvetare 
inom radiologi och klinisk fysiologi samt bedriver kurser inom 
biomedicinska och naturvetenskapliga ämnen. Forskningsområdena är 
biologiskt åldrande, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi, 
neurobiologi samt oral hälsa/odontologi.

    Institutet för gerontologi bedriver undervising och forskning inom 
området äldre och åldrande.
    Institutet för gerontologi, IFG, startade sin verksamhet 1970 som 
den första självständiga forskningsinstitution med inriktning mot äldre 
och åldrande. Institutets målsättning är att öka kunskaperna om den 
åldrande människan och hennes villkor i samhället samt att verka för 
praktisk tillämpning av dessa kunskaper.
    Verksamheten är inriktad på
* psykologiska åldersförändringar
* socialpsykologiskt åldrande
* äldres familjemönster
* äldreomsorgsforskning
* demens och demensvård

Högskolan i Kalmar HK                        
http://www.hik.se/
info@hik.se

Medicin och hälsa
Professorer 
Farmakologi   Sven Tågerud   KoB
Immunologi   Kristina Nilsson Ekdahl KoB
(Se även naturvetenskap)
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Malmö högskola MAH                          
http://www.mah.se
info@mah.se

Hälsa och samhälle
    På Hälsa och samhälle finns 8 utbildningsprogram och ett antal 
kurser.
Program
* Biomedicinsk analytiker
* Folkhälsovetenskap
* Sjuksköterskeutbildning
* Äldrepedagogutbildning
* Socionom, inriktningar:
  -Socialpedagogisk
  -Mångkulturell
  -Social omsorg
 -Verksamhetsutveckling

Biomedicinsk analytiker
Termin 1
* Introduktionskurs till Hälsa och samhälle, 5 p HS6001
* Biomedicinsk laboratorievetenskap I, 5 p HS6211
* Naturvetenskap I, 10 p HS6213
Termin 2
* Biomedicin I,15 p HS6222
 - Humanbiologi 5 poäng
* Biomedicinsk laboratorievetenskap II, 5 p HS6221
Termin 3
* Biomedicin II, 15 p HS6232
* Biomedicinsk laboratorievetenskap III, 5 p HS6231
Termin 4

* Naturvetenskap II, 5 p HS6244
* Biomedicin III, 10 p HS6242
* Biomedicinsk laboratorievetenskap IV, 5 p HS6243
Termin 5
* Biomedicinsk laboratorievetenskap V:I och V:II
* Valbara fördjupningskurser; 2 x 5 poäng
 - Klinisk biokemisk metodik I, HS6301
 - Klinisk biokemisk metodik II, HS6302
 - Mikrobiologisk metodik I HS6304,
 - Klinisk fysiologisk metodik HS6303
 - Morfologisk metodik I
  - Klinisk biokemisk metodik II
  - Transfusionsmedicinsk metodik
  - Mikrobiologisk metodik II HS6305
 - Molekylärbiologisk metodik HS6306
 - Nuklearmedicin, ultraljud HS6310
 - Neurofysiologisk metodik
 - Morfologisk metodik II
* Biomedicinsk laboratorievetenskap VI 20 poäng
* Tillämpad laboratoriemetodik/praktisk utbildning. Kursen anknyter 
till kursvalen gjorda i kurs V:I och V:II
Termin 5
* EXamensarbete, 12p HS6061

Senast uppdaterad 2004-05-14 av Staffan Krook    

Folkhälsovetenskap
Termin 1
* Introduktion till Hälsa och samhälle, 1-5 p, HS6001
* Folkhälsovetenskap 6-20 poäng HS9013
* Vetenskapsteori och etik 5 poäng HS9014
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* Biomedicinsk grundkurs 1- 15 poäng, Kursplan, HS9016
 - Humanbiologi 5 p
Termin 2
* Samhälls och beteendevetenskap 1-30 poäng HS9015
* Folkhälsovetenskap 6-20 poäng HS9013
Termin 3
* Folkhälsovetenskap 21-40 poäng HS9031
* Samhälls och beteendevetenskap 1-30 poäng HS9015
Termin 4
* Biomedicinsk grundkurs 1-15 poäng HS9016
* Folkhälsovetenskap 21-40 poäng HS9031
Termin 5
* Folkhälsovetenskap 41-60 poäng, HS9054
* Samhälls och beteendevetenskap 1-30 poäng HS9015
Termin 6
* Folkhälsovetenskap 41-60 poäng HS9051
* Valbar kurs
Termin 7-8
* Folkhälsovetenskap 61-80 poäng HS9057
* Praktisk utbildning 10 poäng HS9056
* Valbar kurs 

Senast uppdaterad 2004-05-14 av Mikael Matteson 

Sjuksköterskeutbildning
Termin 1 och 2
* Introduktion till Hälsa och samhälle, 5 p, HS6001
* Omvårdnad 6-10 p, OV1012
* Medicinsk vetenskap 1-15 poäng OV1011
* - Humanbiologi 5 poäng
* Omvårdnad 11-25 poäng OV1020

* Omvårdnadshandledning Termin 1
* Omvårdnadshandledning Termin 2
Termin 3 och 4
* Omvårdnad 21-30 poäng OV1030
* Omvårdnad med inriktning mot ledarskap 10 poäng OV1032
* Omvårdnad 31-40 poäng OV1040
* Omvårdnadshandledning Termin 3
* Omvårdnadshandledning Termin 4
Termin 5 och 6
* Medicinsk vetenskap, 16-20 poäng OV1050
* Omvårdnad 41-45 poäng OV1051
* Omvårdnad 46-55 poäng OV1052
* Omvårdnad 56-60 poäng OV1060
* Omvårdnadshandledning Termin 5
* Omvårdnadshandledning Termin 6

Senast uppdaterad 2004-05-14 av Mikael Matteson. 

Äldrepedagog
Termin 1
* Teorier och perspektiv i arbete med äldre, 20 poäng ÄP1001
Termin 2
* Äldres livsvillkor, 20 poäng ÄP2001
Termin 3
* Åldrandets problem och sjukdomar, 20poäng ÄP3001 
Termin 4
* Pedagogiskt arbete med äldre 20 poäng ÄP4001

Socionomutbildning
   Vi erbjuder ett socionomprogram på 140 poäng med fyra 
inriktningar: mångkulturell, socialpedagogisk, social omsorg och 



verksamhetsutveckling. Oavsett inriktning ger utbildningen allmän 
socionomkompetens. 80 poäng (termin 1-3 och 7) är gemensamma för 
alla inriktningar medan resterande 60 poäng (termin 4-6) profilerar 
respektive inriktning.

Forskning
   Inom området Hälsa och samhälle genomförs sedan många år 
forskning inom Biomedicinsk laboratorievetenskap, Omvårdnad och 
Socialt arbete. 
 
* FFu-beredningen vid Malmö högskola utlyser forskningsbidrag - 
intresseanmälan senast 9 december 2004. 
* Teknikbrostiftelsens idéstipendium på 100 000 kr - ansökan senast 1 
december 2004. Mer information
* Nationell forskarkonferens för kulturstudier i Norrköping 13-15 juni 
2005 - paperförslag t o m 31 januari 2005
* Hälsa, sjukdom och "det goda livet": Filosofiska teorier om centrala 
begrepp inom forskningsområdet hälsa och samhälle. 
Forskarutbildningskurs med start våren 2005
* Forskningsprojekt inom professionsforskning vid Malmö högskola, 
intresseanmälan lämnas senast 1 december 2004
* Stipendier för Japanstudier för studenter och forskare, sista 
ansökningsdag 1 december 2004
* Forskarstipendier från Stiftelsen Solstickan, sista ansökningsdag 31 
december 2004
* Sommarinstitutet 2005 för unga universitetslärare och doktorander - 
Learners for Change, ansökan senast 10 november 2004 till Rådet för 
högre utbildning
* Forskningsbidrag från HSF, Rådet för hälso- och sjukvårdsforskning, 
för hösten 2004 - ansökan senast 1 november 2004 

* ”Migration - Etnicitet – Hälsa – Socialt Välbefinnande” - en 
områdesövergripande seminarieserie - program hösten 2004
* Högre seminarier i socialt arbete, höstterminen 2004 - program

    Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor bereder 
samtliga ärenden till Fakultetsstyrelsen som avser forskning och 
forskarutbildning samt handlägger och beslutar på Fakultetsstyrelsens 
uppdrag i övriga frågor som överlämnas till nämnden. 
    Nämnden för forsknings- och forskarutbidningsfrågor består av 
områdets professorer och biträds i beredningen av dekanus och 
kanslichefen. Ordförande och vice ordförande utses av 
Fakultetsstyrelsen. En representant för områdets forskarstuderande 
skall ingå i nämnden och utses av studentkåren / motsvarande.
Ledamöter. 
Professorer
Thomas Arnebrant, ytkemi
thomas.arnebrant@hs.mah.se
Sven-Axel Månsson, socialt arbete
sven-axel.mansson@hs.mah.se
Giggi Udén, omvårdnad
giggi.uden@hs.mah.se
Senast uppdaterad 2004-11-22 av Mikael Matteson 

Odontologiska fakulteten
Enheter/Avdelningar
    Odontologiska fakulteten är indelat i 14 avdelningar samt 
fakultetskansli.
   Vid Tandvårdshögskolan i Malmö grundutbildas tandläkare, 
tandtekniker och tandhygienister. Kompetensutveckling och 
vidareutbildning anordnas för personal inom tandvården.
Tandläkare
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     Tandvårdshögskolan var först i världen med en femårig utbildning 
som genomgående bygger på problembaserat lärande, PBL. Metoden 
syftar till att utveckla studenternas förmåga till problemlösning, 
kritiskt tänkande och livslångt lärande. Redan från andra terminen 
träffar de regelbundet egna patienter på skolans tandvårdsklinik. Innan 
de börjar göra "riktiga behandlingar" tränar de dock de olika 
momenten på konstgjorda tänder i det prekliniska laboratoriet.
Tandtekniker
    I ett treårigt program utbildas tandvårdsteamets materialspecialister 
som tillsammans med tandläkaren löser patienternas tandtekniska 
problem - en träning i att arbeta tekniskt och manuellt med små och 
exakta detaljer och med känsla för färg och form. Två terminers 
praktik på dentaltekniska laboratorier ingår i utbildningen.
Tandhygienister
I den tvååriga tandhygienistutbildningen studerar tandvårdsteamets 
specialister på förebyggande munhälsovård. Hygienisternas arbetsfält 
omfattar information, rådgivning och förebyggande vård alltifrån 
barnavårdscentralen till åldringsvården.

Vidareutbildning
Fakulteten medverkar i specialiseringsutbildning för tandläkare (ST) 
och arrangerar kompetensutvecklingskurser för tandvårdens personal.

Senast uppdaterad 2004-03-01 av Daniel Bengmark.
World Health Organization (WHO)
    Odontologiska fakulteten vid Mah är ett WHO Collaborating Centre 
som innebär att fakulteten stödjer WHO i det globala hälsoarbetet 
enligt överenskomna ”Terms of References”. Fakulteten ansvarar för 
en av WHO:s databaser för internationell global epidemiologi.

Senast uppdaterad 2004-07-21 av Maud Samuelsson...

Tandvård
Allmän tandvård
   Vid Tandvårdshögskolan i Malmö finns en studerandeklinik där 
behandlingen utföres av studerande på tandläkarlinjen och 
tandhygienistlinjen. Vill Du bli patient på studerandekliniken kan Du 
beställa tid på Avdelningen för Oral diagnostik tfn. 6658428. Alla är 
välkomna att söka som patienter på studerandekliniken. Behandling på 
studerandekliniken tar längre tid, men som kompensation är kostnaden 
reducerad med 50% jämfört med den vanliga tandvårdstaxan. På 
studerandekliniken sker all behandling under noggrann kontroll av 
lärare. Din behandling på Tandvårdshögskolan inleds alltid med ett 
besök på avdelningen för Oral diagnostik (plan 1), där Du först blir 
undersökt och sedan får förslag till vilka vidare undersökningar och 
behandlingar som Du är i behov av.
    Akuta patienter tas emot under tiden kl. 08.00 – 09.30, måndag – 
fredag under hela året. Behandling av akuta patienter sker på 
studerandekliniken på plan 4.

Specialisttandvård
    För att få behandling på specialistklinikerna måste Du ha en remiss 
från tandläkare eller läkare. Det finns åtta olika specialistkliniker på 
Tandvårdshögskolan och dessutom finns en specialklinik för kariologi, 
samt en smärtklinik för patienter med kronisk smärta. De olika 
specialistklinikerna finns på:
Plan 1 Odontologisk röntgendiagnostik 
Plan 2 Oral kirurgi / käkkirurgi (finns även på Käkcentralen, 
Universitetssjukhuset MAS)
Plan 3 Ortodonti (tandreglering)
Plan 3 Pedodonti (barntandvård) 
Plan 4 Oral protetik



Plan 4 Klinisk bettfysiologi (samt smärtklinik) 
Plan 5 Endodonti (rotbehandling) 
Plan 5 Kariologi 
Plan 6 Parodontologi (tandlossning) 
Specialistklinikerna samarbetar med specialistklinikerna i Landstinget 
Skåne och patienter tas emot för speciella undersökningar och 
behandlingar från hela landet. 
Tandvårdsnämnden
    Tandvårdsnämnden är den övergripande instansen för tandvården på 
Tandvårdshögskolan. Ordförande i tandvårdsnämnden har det högsta 
ansvaret för tandvården och leder även den kvalitetsuppföljningsgrupp 
som inrättats för att säkerställa tandvårdens kvalitet.
Senast uppdaterad 2004-07-05 av Daniel Bengmark.

Forskning
    Forskningen vid Tandvårdshögskolan spänner över ett brett register 
från molekylär- biologiska studier av vävnader och processer i 
munhålan till breda undersökningar av munhälsan hos olika 
generationer och samhällsklasser. Det internationella samarbetet löper 
som en röd tråd genom verksamheten, och man samarbetar även ofta 
över ämnes- och fakultetsgränser. I olika forskningsprojekt undersöks 
orsaker, uppkomst- mekanismer, förebyggande och behandling av 
olika sjukdomsprocesser i munhålan. En forskningslinje har de 
vanligaste tandsjukdomarna karies och tandlossning i fokus.
    Inom diagnostik forskas även om beslutsprocesser i tandvården. Bl 
a undersöks hur diagnos ställs och hur patienten upplever 
behandlingen. Olika behandlingsmetoder för att ersätta tandförluster, t 
ex behandling med implantatförankrade ersättningar, är en annan 
framgångsrik forskningsinriktning. Flera forskargrupper arbetar också 
intensivt med att utveckla nya tandersättningsmaterial.
Senast uppdaterad 2004-03-01 av Daniel Bengmark

Mitthögskolan MH (Mittuniversitetet)                                 
http://www.mh.se  från den 1 januari: www.miun.se. 
registrator@mh.se
Den 1 januari 2005 blir Mitthögskolan Mittuniversitetet!

Program- och kursinformation
    Mitthögskolan erbjuder ett brett utbud av kurser och program inom 
områdena samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, 
lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik, samt språk och andra 
humanistiska ämnesområden. Du kan välja mellan ett fyrtiotal 
program och omkring 500 kurser.
   Förutom de utbildningar som ges på Mitthögskolans campus kan vi 
även erbjuda ett stort utbud av distansutbildningar. För dig som vill 
läsa på kvällstid och deltid finns det också mycket att välja mellan. 
    Mitthögskolan har en omfattande samverkan med företag, 
organisationer, myndigheter, föreningar, skolor, privatpersoner m fl. 
Samverkan innebär samarbete för en gemensam kunskapsuppbyggnad 
och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens 
och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och 
forskning.
    Mitthögskolan har fyra campus. De finns i Härnösand, Sundsvall, 
Östersund och Örnsköldsvik. De har olika karaktär och delvis olika 
utbildningsutbud. Campus Härnösand präglas av lärarutbildning och 
utbildningar inom humaniora. I Sundsvall finns en stor andel tekniska 
och naturvetenskapliga utbildningar liksom journalistutbildning och 
vård. Östersund har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss 
teknikutbildning och tydliga profileringar mot vårdutbildning och 
socionomutbildningar. Campus Örnsköldvik har vårdutbildning, 
teknikforskning och där utvecklas ett resurscentrum för lärande för att 
underlätta studier på distans. På alla campusorter finns bostadsgaranti 
för studenterna.
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Institutionen för vård-och hälsovetenskap
Institutionen för vård- och hälsovetenskap
www.mh.se/vhv
Prefekt: Univ.lektor Ann-Margret Nilsson

Kurser - ämnesområden och ämnen
* Vårdutbildning
          o info  Folkhälsovetenskap
          o info  Idrottsvetenskap
          o info  Omvårdnad
          o info  Rehabiliteringsvetenskap
          o info  Vårdvetenskap
Program
* Vårdutbildningar
          o Laboratoriemedicinsk utbildning
          o Rehabiliteringsvetenskap
          o Sjuksköterskeutbildning
          o Specialistutbildning i akutsjukvård med inriktning mot 
    anestesi-, intensiv-, operations- och 
ambulanssjukvård
          o Specialistutbildning, distriktssköterska
          o Specialistutbildning, psykiatrisjuksköterska
         o Specialistutbildning, äldrevårdssjuksköterska

Senast uppdaterad: 2004-12-13. Ansvarig för sidan: Anna Ossung. 

Institutionen för socialt arbete
Institutionen för socialt arbete
www.mh.se/soa
Prefekt: Univ.lektor Ulla-Britta Stenström-Jönsson
SOCIALT ARBETE INGÅR I OMR7951

Mälardalens högskola MdH                   
http://www.mdh.se
info@mdh.se

Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap
Kyllike Christensson
Professor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Margareta Grafström
Professor i vårdvetenskap/ omvårdnad med inriktning mot geriatrisk 
omvårdnad

Roland Svensson
Professor i sociologi med inriktning mot medicinsk sociologi

Göran Frithz
Adjungerad professor i medicinsk vetenskap

Ansvarig för informationen på sidan: Gunnar Widforss.
Senaste ändring: 2004-09-30.
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Högskolan i Borås HB                           
http://www.hb.se 
registrator@hb.se

Institutionen för vårdvetenskap (VHB)
    Här bedrivs utbildning, forskning, metod- och kompetensutbildning 
inom vård och omsorg. 
Sidansvarig: elin.ahlgren@hb.se Senast uppdaterad: 2004-12-09
Hälsovetenskap
Program
Barnmorskeutbildning, 60 poäng
Sjuksköterskeutbildning, 120 poäng
Specialistsjuksköterskeutbildning, ambulanssjukvård, 40 poäng
Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård, 40 poäng
Specialistsjuksköterskeutbildning, distriktssköterska, 50 poäng
Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård, 40 poäng
Specialistsjuksköterskeutbildning, operationssjukvård, 40 poäng
Kurser
Akutmedicin, 10 poäng (halvfart)
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 10 
poäng (halvfart)
Anestesiologi, 5 poäng (halvfart)
Begrepp och teorianalys, 5 poäng (halvfart)
Examensarbete I, vårdvetenskap, 10 poäng (halvfart)
Examensarbete II, vårdvetenskap, 10 poäng (halvfart)
Familjehälsovård med inriktning mot vård av vuxna och äldre, 10 
poäng (helfart)
Familjehälsovård, barnhälsovård och skolhälsovård, 10 poäng 
(halvfart | distans)
Folkhälsa och folkhälsoarbete, 5 poäng (halvfart | distans)

Förskrivning av tekniska hjälpmedel och kostnadsfria 
förbrukningsartiklar, 5 poäng (halvfart | distans)
Handledning, vårdvetenskap, 5 poäng (halvfart)
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I, 5 
poäng (halvfart)
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II, 5 
poäng (halvfart)
Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund, 5 poäng (halvfart)
Kvalitetssäkring och utvecklingsarbete vid sterilcentral, 5 poäng 
(kvartsfart)
Kvantitativ metod och statistik, 5 poäng (halvfart)
Ledarskap, vårdutveckling och undervisning, 5 poäng (halvfart | 
distans)
Litteraturkurs - i patientens värld, , 5 poäng (halvfart | distans)
Medicinsk teknik, 5 poäng (helfart)
Obstetrik, gynekologi och neonatalogi, 10 poäng (halvfart | distans)
Omvårdnad inom ambulanssjukvård I, 5 poäng (halvfart)
Omvårdnad inom ambulanssjukvård II, 5 poäng (halvfart)
Omvårdnad inom ambulanssjukvård III, 10 poäng (helfart)
Omvårdnad inom anestesisjukvård I, 5 poäng (halvfart)
Omvårdnad inom anestesisjukvård II, 15 poäng (helfart)
Omvårdnad inom intensivvård I, 5 poäng (halvfart)
Omvårdnad inom intensivvård II, 5 poäng (halvfart)
Omvårdnad inom intensivvård III, 15 poäng (helfart)
Omvårdnad inom operationssjukvård I, 5 poäng (halvfart)
Omvårdnad inom operationssjukvård II, 15 poäng (helfart)
Operationsteknik, 5 poäng (halvfart)
Pediatrik, 5 poäng (halvfart | distans)
Prehospital akutsjukvård med inriktning mot barn, 5 poäng (halvfart)
Prehospital akutsjukvård vid trauma, 5 poäng (halvfart)
Språk och kommunikation, 1-20 poäng (halvfart | distans)
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Studenthandledning, 5 poäng (halvfart)
Uppsats, vårdvetenskap, 5 poäng (halvfart)
Vård- och omsorgsadministration, 21 - 40 poäng (halvfart)
Vård- och omsorgsadministration, 41 - 60 poäng (halvfart)
Vård- och omsorgsinformatik, 41 - 60 poäng (halvfart)
Vårdetik, 5 poäng (helfart)
Vårdforskningens teori och metod I, 5 poäng (halvfart)
Vårdforskningens teori och metod II, 10 poäng (halvfart)
Institutionen för vårdvetenskap (VHB) 
     Institutionens verksamhet är utbildning, forskning, metod- och 
kompetensutveckling inom vård och omsorg. Institutionen har idag ca 
1700 studenter och anordnar flera olika program och fristående kurser 
inom vård- och omsorgsområdet. Bland dessa kan nämnas 
sjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning, specialist-
sjuksköterskeutbildningar samt vård- och omsorgsinformatik och 
administration. Inom institutionen kan studenten examineras upp till 
magisternivå i ämnet vårdvetenskap.
    Institutionen för vårdvetenskap är känd för att lägga stor vikt vid 
klinisk utbildning och det betyder att i till exempel 
sjuksköterskeprogrammet består ca 40 procent av utbildningen av 
verksamhetsförlagda studier. Ett led i den kliniska förankringen är de 
utbildningsvårdavdelningar som institutionen har startat i samarbete 
med Södra Älvsborgs Sjukhus. Sådana avdelningar planeras också i 
samarbete med den kommunala vårdverksamheten.
    Den som är student vid VHB har stora möjligheter att genomföra 
delar av studierna vid ett utländskt universitet. Vi har samarbete med 
universitet i ett flertal länder i Europa och alla länder i Norden. Vidare 
finns det ett etablerat samarbete med universitet i bland annat 
Jordanien, Förenta staterna, Indonesien och Australien.
    Institutionens lärare har hög ämneskompetens i vårdvetenskap och i 
de stödämnen som ingår i många av utbildningarna, till exempel 

medicinsk vetenskap. Högskolan i Borås har som målsättning att år 
2004 ha uppnått den kvalitet som motsvarar universitetsstatus. Detta 
innebär bland annat att det i framtiden kommer att finnas ett stort antal 
disputerade lärare på institutionen.
    Institutionens forskning är uppbyggd kring ett antal s k 
profilområden. Där bedrivs forskning utifrån bland annat 
förebyggande hälsovård, patientundervisning, ambulanssjukvård, vård 
i hemmet och vårdinformatik. Forskningsprofilerna genererar också ny 
kunskap till institutionens utbildningar.
    På institutionen bedrivs två större forskningsprojekt, ACTION och 
PreHospen. ACTION (Assisting Carers using Telematics Interventions 
to meet Older person´s Needs) är ett samarbetsprojekt med olika 
vårdorganisationer, som handlar om att med hjälp av telematik 
utveckla stöd till anhöriga/närstående som vårdar i hemmet. 
Kunskapscentrum PreHospen började som ett projekt tillsammans med 
Västra Götalandsregionen, men har nu övergått till ett centrum inom 
VHB. PreHospen bedriver forskning och utveckling inom prehospital 
akutsjukvård, där bland annat ambulanssjukvård är en central del.
Senast uppdaterad: 2004-12-02. Sidansvarig: Andréas Bratell

Forskning
     Sedan december 2002 är forskningen vid Institutionen för 
vårdvetenskap organiserad i sju profilområden.
   Inför 2005 kommer de olika profilområdena att föras in i två 
forskningsmiljöer som på sikt ska kunna generera en mera 
sammanhållen forskning vid VHB. De två miljöerna är Vårdandets 
sammanhang samt Vårdande och existens.
   Vårdandets sammanhang fokuserar det strukturella perspektivet 
inom vård och vårdande. Här samlas de projekt som behandlar 
specifika vårdmiljöer, ledarskaps- och organisationsfrågor samt 



strukturella förutsättningar som t.ex. berör genus, makt och kultur i 
relation till vårdande, värden, begreppsbildning etc.
    Den forskningsmiljö som behandlar  Vårdande och existens är mera 
individorienterad. Här bedrivs forskning som handlar om vård ur ett 
patientperspektiv, t.ex. vad sjukdom, handikapp och annan form av 
ohälsa innebär för den enskilda patienten och dennes närstående, samt 
hur en omvårdnad som bygger på deras levda erfarenheter bör 
utformas.
    Institutionen bedriver forskarutbildning i samverkan med Karlstads 
universitet och Växjö universitet. Fyra doktorander är antagna vid 
Karlstads universitet och två vid Växjö universitet. Dessa doktorander 
har sin huvudsakliga handledning och seminarieverksamhet vid 
Högskolan i Borås.

Profilområden
    Syftet med forsknings- och utvecklingsprofilerna är att kraftsamla 
institutionens anställda inom områden som är centrala för den fortsatta 
vårdvetenskapliga forskningen och för vårdens verksamhetsutveckling 
och på detta sätt bidra till ett fruktbart forsknings- och 
utvecklingsklimat för alla anställda på institutionen.

Målsättningar
* initiera och leda forsknings- och utvecklingsprojekt
* anordna fortlöpande seminarier där forskningsprojekt, litteratur och    
   frågeställningar med anknytning till profilområdet diskutera
* planera forskarutbildnings och utvecklingskurser inom profilens 
    område
* rekrytera forskare som kan vidareutveckla profilområdet
* bjuda in gästforskare med anknytning till profilområdet
* verka för att såväl nationella som internationella kontakter i relation 
    till profilområdet skapas och utvecklas

* fortlöpande aktualisera profilområdet inom utbildningarna

Struktur
    Det finns sju profilområden vid institutionen för vårdvetenskap. Vid 
sidan av profilområdena finns det tre temagrupper som fungerar som 
resursgrupper för profilområdena. Dessa temagrupper är fokuserade 
kring systematisk vårdvetenskap, genus och etik.

Akutsjukvård och prehospital akutsjukvård
    Profilområdet omfattar två delar som ofta är de två första länkarna i 
patientens vårdkedja. Dessa delar är prehospital akutsjukvård, där 
ambulanssjukvård utgör en stor del, och akutsjukvård. Med 
akutsjukvård menas här den vård och behandling som patienten får på 
en akutmottagning eller anestesi- och intensivvårdsavdelning.

Att främja hälsa
     Det kunskapsområde som profilområdet vill utveckla innefattar ett 
vårdvetenskapligt förhållningssätt till hälsa och hälsofrämjande arbete. 
Det finns en lång tradition inom vissa delar av hälso- och sjukvården 
att arbeta hälsofrämjande. Det gäller t.ex. mödra- och barnhälsovården 
och distriktssköterskans arbetsfält. Forskning visar dock att det 
hälsofrämjande arbetet inom t.ex. mödrahälsovården är osynligt 
samtidigt som ett enbart medicinskt paradigm är rådande. Inom det 
hälsofrämjande arbetet är en förståelse av individen i samhället och 
anhöriga/familj centralt.

Medicinsk vetenskap
    Profilområdet omfattar gränslandet mellan biomedicin och 
vårdvetenskap, exempelvis livsstilsförändringars möjlighet att påverka 
incidensen av sjukdomsfall i arthrit, högt blodtryck, 



osteoporossyndrom, metabolt syndrom m.m. och forskning kring dessa 
områden.

Lärande och hälsa
    Profilområdet omfattar sjuksköterskans pedagogiska och didaktiska 
uppgifter i vårdandet samt hur vårdutbildningen ska kunna förmedla 
vårdvetenskaplig kunskap till studenter på bästa sätt.

Psykiatrisk vård
    Profilområdet omfattar psykiatrisk och rättspsykiatrisk omvårdnad 
utifrån patienters, närstående och vårdares perspektiv och fokuserar på 
sådant som patienters lidande och välbefinnande, patienters 
vardagstillvaro, specifika fenomen som tex. ensamhet, våldsamma 
patienter, självmordsnära patienter m.m.

Vårdens informatik, organisation och ledarskap
    Profilområdet behandlar strukturens roll för att få till stånd en 
vårdmiljö som på bästa sätt uppfyller vårdens mål och är till gagn för 
både patienter och medarbetare. Det innebär mer konkret att profilen 
sysslar med möjligheter och hinder avseende IT, organisation och 
ledarskap samt språk och kommunikation.

Vård i och på hem
    Profilområdet fokuserar den vårdmiljö som utgörs av patientens 
fasta boende vare sig detta utgörs av ett hem i mer normal bemärkelse 
eller det som kallas för särskilt boende. Denna vårdmiljö skiljer sig 
från mer institutionella vårdmiljöer med avseende på sådant som den 
fysiska miljön, vems territorium hemmiljön normalt är, hemmets 
existentiella och starka värdeladdning m.m. och har därför potential att 
ge upphov till speciella vårdproblem.
Sidansvarig: christine.forssell@hb.se Senast uppdaterad: 2004-10-26

Högskolan i Borås HB. Tillägg maj 2006. 
Institutionen för vårdvetenskap (VHB) 
Här bedrivs utbildning, forskning, metod- och  kompetensutbildning 
inom vård och omsorg. 

Johan Herlitz VHB 
johan.herlitz@hb.se 033-4354380 JHZ   Professor

Kerstin Segesten VHB 
kerstin.segesten@hb.se 033-4354736 KES   Professor

Carl-magnus Stolt VHB 
carl-magnus.stolt@hb.se 033-4354787CMS   Professor  

Högskolan Dalarna HDa                        
http://www.du.se/ 
registrator@du.se 

Hälsa och samhälle
   Institutionen för hälsa och samhälle utgör en kritisk, kreativ, öppen 
och jämställd studie- och arbetsmiljö för ca 1700 studenter och 100 
lärare.
    Inom institutionen bedrivs undervisning i ämnena idrott, medicinsk 
vetenskap, pedagogik, psykologi, samhällskunskap, sociologi, social 
omsorg, vårdvetenskap inriktning omvårdnad och vårdvetenskap 
inriktning munhälsa. Kurserna kan läsas inom ramen för flera av 
högskolans utbildningsprogram eller som fristående kurser. 
Påbyggbara kurser erbjuds i alla ämnen upp till C- alternativt D-nivå.
    Institutionen samverkar aktivt med övriga institutioner och 
programområden för att utveckla kreativa mötesplatser för de 

mailto:christine.forssell@hb.se
mailto:christine.forssell@hb.se
mailto:johan.herlitz@hb.se
mailto:johan.herlitz@hb.se
mailto:kerstin.segesten@hb.se
mailto:kerstin.segesten@hb.se
mailto:carl-magnus.stolt@hb.se
mailto:carl-magnus.stolt@hb.se
http://www.du.se
http://www.du.se
mailto:registrator@du.se
mailto:registrator@du.se


samverkande disciplinernas högskola. Aktiv samverkan med det 
omgivande samhället sker genom samarbetsorganen PUD, SUD och 
HUD. Institutionen arbetar internationellt både med inriktning på 
student- och lärarutbyte samt forskning.

Ämnen som ges på institutionen för Hälsa och samhälle
Idrott
Medicinsk vetenskap
Pedagogik
Psykologi
Samhällskunskap
Social omsorg
Sociologi
Vårdvetenskap
Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Högskolan i Gävle HiG                         
http://www.hig.se
registrator@hig.se

Medicin och hälsa
FERRADA-NOLI MARCELLO PROF Folkhälsovetenskap
HOVELIUS LENNART  ADJPRO Ortopedi
MATHIASSEN SVEND ERIK GÄSTPR Arbetsfysiologi
MÜTZELL STURE   ADJPRO Medicinsk sociologi

Högskolan i Halmstad HH                     
http://www.hh.se/
registrator@hh.se

Sektionen för Hälsa och Samhälle.  HOS  
Fridlund, Bengt    Professor 
 
Hallberg, Lillemor   Professor 
lillemor.hallberg@hos.hh.se
 
Menckel, Ewa    Adjungerad professor 
 
Olofsson, Per-Olof   Professor 
per-olof.olofsson@hos.hh.se
 
Palm, Lars     Professor 
lars.palm@hos.hh.se
 
Stambulova, Natalia   Professor 
natalia.stambulova@hos.hh.se
 
Tebelius, Ulla    Professor  
ulla.tebelius@hos.hh.se

Sektionen för Hälsa och Samhälle
[School of Social and Health Sciences]
    Sektionen för Hälsa och Samhällee (HOS) erbjuder utbildnings- och 
forskningsmiljö inom ett brett fält av vetenskaper. Vi ger både program 
och fristående kurser.
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    Vi har kandidat- eller magisterprogram inom Arbetsvetenskap, 
Idrottsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologi 
och Socialt utvecklingsarbete samt Statsvetenskap. Vi utbildar också 
sjuksköterskor samt erbjuder specialist- sjuksköterskeexamina inom 
områden som akutsjukvård, psykiatrisk vård, distrikt, vård av äldre 
samt vård av barn och ungdom.
    Sektionen har ett omfattande urval av fristående kurser inom 
områden som arbetsvetenskap, folkhälsovetenskap, 
handikappvetenskap, kulturgeografi, medie- och 
kommunikationsvetenskap, omvårdnad, pedagogik, psykologi (allmän 
och inriktning idrott), sociologi och statsvetenskap. De flesta ämnena 
ger kurser upp till magisternivå.
    Forskningen är en stor och viktig del i sektionens verksamhet. Vi 
eftersträvar ett dynamisk forskningsklimat med starka kopplingar till 
studenterna och grundutbildningen. Forskningen bedrivs ofta i 
tvärvetenskapliga projekt tillsammans med högskolans övriga 
sektioner samt i nätverk med nationella och internationella aktörer.

Högskolan Kristianstad HKr                    
http://www.hkr.se
info@hkr.se

Hälsovetenskaper
    Hälsovetenskap är ett vidsträckt område som kan innefatta 
omvårdnad om de sjuka, omsorg om de äldre och svaga i samhället 
samt förebyggande hälsovård och hälsofrämjande arbete. Med våra 
program och fristående kurser täcker vi de flesta av de 
hälsovetenskapliga inriktningarna.

Program

11 program inom Inst. för hälsovetenskaper:
Folkhälsopedagogiska programmet, 120p
Sjuksköterskeprogrammet, 130p
Sjuksköterskeprogrammet, 120p
Sociala omsorgsprogrammet inr. äldre och handikapp , 120p
Sociala omsorgsprogrammet, inriktning äldre och handikapp, 140p
Sociala omsorgsprogrammet, socialpedagogiskt arbete, 140p
Sociala omsorgsprogram socialpedagogiskt behandlingsarbete, 120p
Specialistsjuksköterskeutbildning inom psykiatrisk vård, 40p
Specialistsjuksköterskeutbildning inom vård av äldre, 40p
Specialistutbildning till distriktssköterska inkl farmakologi med 
förskrivningsrätt, 50p
Tandhygienistprogrammet, 120p

Högskolan i Skövde HS                     
http://www.his.se/
info@his.se

Medicin och hälsa
Björn Sjöström, professor i omvårdnad med inriktning mot smärta  
[personlig hemsida]

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTU  
Högskolan Väst
http://www.htu.se/
registrator@htu.se

Medicin och hälsa
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Luleå tekniska universitet LTU.
Hälsovetenskap
Axelsson Karin,   Professor
Nyberg Lars,    Professor
Gard Gunvor,    Professor bef univ lektor
Sandvln Johans,   Prof, gäst

Sveriges lantbruksuniversitet SLU       
http://www.slu.se 
registrator@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
(med bas i Uppsala)
• institutioner/enheter • kansli • webbsida
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
– Anatomi och fysiologi
– Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
– Hippologenheten
– Husdjurens miljö och hälsa – Skara
– Husdjurens utfodring och vård
– Husdjursgenetik
– Idisslarmedicin och epidemiologi
– Kirurgi och medicin, smådjur
– Kirurgi och medicin, stordjur
– Molekylär biovetenskap
– Obstetrik och gynekologi

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Professurer vid fakulteten 
för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
Enligt Excel-dokument från SLU 041116  

InstitutionÄmne     Innehavare
AFYS Anatomi o histologi,
särsk biomekanik     Stig Drevemo
AFYS Husdjurens fysiologi m anatomi Kerstin Uvnäs-Moberg
BVFFarmakologi     Hans Tjälve
BVFKlinisk kemi särsk radiobiologi  Bernt Jones
BVFLivsmedelshygien   M-L Danielsson-Tham
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BVF"Livsmedelshygien 
särsk livsmedels toxiner"   Agneta Oskarsson
BVFParasitologi    Arvid Uggla
BVFPatologi     Stina Ekman
BVFPatologi, särsk allm patologi Wilhelm Engström
BVFToxikologi     Vakant efter H Tjälve
BVFVet med bakteriologi   Karl-Erik Johansson
BVFVet med klinisk radiologi  Peter Lord
BVFVirologi     Sandor Belak (tjl)

FakultetenBakteriologi   Stefan B Svenson

HGEN Husdjursförädling  Birgitta Danell
HGEN Husdjursgenetik   Erling Strandberg
HGEN Molekylärgenetik mot husdjur Göran Andersson
HGEN Renskötsel    Öje Danell
HGEN Sjukdomsgenetik  Leif Andersson (tjl)
HGEN Sjukdomsgenetik  Ingemar Gustavsson

HMH Djurskydd    Linda Keeling
HMH Etologi    Per Jensen (tjl)
HMH Husdjurens produktionssjukd. Catarina Svensson
HMH Husdjurshygien   Bo Algers

HUVHusdjurens utfodring och vård Kjell Holtenius
HUV"Husdjurens utfodring och vård,
  icke idisslare"   Jan-Erik Lindberg
IDMED Medicin för idisslare  Stefan Alenius
IDMED Vet med epidemiologi  Ulf Emanuelsson

KM  smådjur Smådjurskirurgi Anne-Sofie Lagerstedt

KM  smådjur Smådjursmedicin Åke Hedhammar

KV Hästens sjukdomar  Johan Pringle
KV Kirurgi f stordjur, m särsk 
  inriktn häst  Vakant efter Plöen
KV Kirurgi f stordjur, m särsk inriktn 
  häst    Vakant efter Schantz
KV Kirurgi o oftalmologi  Vakant efter Narfström
KV Komparativ medicin  MarianneJensen-Waern
KV Svinsjukdomar   Claes Fellström

MBVImmunologi   Gunnar Alm
MBVMedicinsk biokemi  Jan Johansson
MBVMedicinsk och fysiologisk kemi Staffan Eriksson

OG Obstetrik o gynekologi Stig Einarsson
OG "Obstetrik o gynekologi särsk 
reproduktionsendokrinologi" Hans Kindahl
OG Obstetrik o juversjukdomar Vakant efter G Åström
OG Reproduktionsbioteknologi H Rodriguez-Martinez

AFYS Anatomi o histologi  Vakant efter Plöen
AFYS Husdjurens fysiologi  Kerstin Olsson

HUV"Husdjurens, särsk svinens 
  utfodring o vård" "Vakant eft
      Jan Håkansson"
HUV"Husdjurens, särsk fjäderfänas 
  utfodring och vård" Klas Elwinger
 
HGEN "Husdjursförädling, särsk nöt-



  kreatursoch fåravel" Jan Philipsson

BVFVirologi    Jorge-Moreno Lopez
MBVVirologi    Tommy Linné

AFYS Klinisk fysiologi Clarence Kvart

MBVMedicinsk och fysisk kemi Ronny Lindberg

OG Smådjursreproduktion  CatharinaLinde-Forsberg

BVFAkvatisk ekotoxikologi  Leif Norrgren
BVFVet med diagnostisk endokrino-
  logi    Mats Forsberg

MBVVet med immunologi  Caroline Fossum

OG Reproduktionsimmunologi Ulf Magnusson

BVFLivsmedelsmikrobiologi Wilhelm Tham

KMsmådjur Smådjursmedicin Jens Häggström

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Professurer vid fakulteten 
för veterinärmedicin och husdjursvetenskap: E-post.
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62 Ingenjörsverksamheter 
(konstruktion o d)

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
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.

Libris/SAB:
P    Teknik, industri och kommunikationer Till 62 hör delar 
 av P  som gäller ingenjörskonstruktion o d. 
 Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) Tekniklexikon 
P:b  Teknisk forskning och tekniska institutioner 
P:d  Teknisk teori och filosofi 
P:k  Allmän teknikhistoria 
P:k.  Särskilda perioder 
P:ka Europa: allmänt 
P:kb Norden: allmänt 
P:kc Sverige 
P:kd Övriga Norden 
P:ke Brittiska öarna (Storbritannien) 
P:kf Mellaneuropa 
P:kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
P:ki  Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 
P:kj  Frankrike och Monaco 
P:kk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 
P:km Östeuropa 
P:ko Asien 
P:kp Afrika 



P:kq Amerika 
P:oa Allmänt: sociologiska aspekter 
P.0  Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och hobbyverksamhet 
Pa  Teknisk fysik 
Paa  Teknisk akustik 
Pab  Teknisk optik 
Pac  Teknisk värmelära 
Pb  Maskinteknik 
Pc  Elektroteknik och elektrisk industri (drift av 
 energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner 
Pc:oe Allmänt: lagstiftning 
Pc.0 Alllmänt: särskilda aspekter 
Pca  Elektrisk kraftproduktion 
Pcb  Elektrisk kraftöverföring och distribution 
Pcc  Elektriska maskiner 
Pcf  Elektrisk ljusteknik 
Pcg  Elektrisk värmeteknik 
Pch  Teknisk elektrokemi 
Pci  Elektronik 
Pcj  Radio- och teleteknik 
Pd  Bergsbruk 
Pe  Metallbearbetning och metallindustri 
Pf  Stenindustri 
Pg  Glas, keramik, porslin 
Ph Träteknik och träindustri 
Pi  Pappersindustri 
Pj  Textil- och beklädnadsindustri 
Pk  Läder- och pälsvaruindustri 
Pl  Övriga produkter 
Pm  Kemisk teknik och kemisk industri 

Pn  Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 77)
Po  Tryckeri och bokbinderi 
Pp  Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien  (drift av 
 hygien till 644)
Pp.01Materiallära 
Pp.02Mätteknik och mätinstrument 
Pp.03Maskiner och redskap 
Pp.05Industri 
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner 
Pp:oeByggnadslagstiftning 
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter 
Ppa  Byggnadsteknik 
Ppb  Byggnadsproduktion: husbyggnad 
Ppba Projektering, produktion 
Ppbb Byggnadsdelar 
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla 
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål 
Ppc  Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad 
Ppca Väg- och gatubyggnad 
Ppcb Järnvägsbyggnad 
Ppcc Tunnelbyggnad 
Ppcd Brobyggnad 
Ppce Flygplatsbyggnad 
Ppcf Vattenbyggnad 
Ppcg Vattenkraftbyggnader 
Ppch Torrläggning och bevattning 
Ppd  Teknisk hygien, vatten o avlopp, värmeförsörjning m m 
Ppda Vattenförsörjning och avlopp 
Ppdb Renhållning och avfallshantering 
Ppdd Buller 
Ppde Gatu- och vägbelysning 



Ppdf Värmeförsörjning 
Pr  Transportmedel och kommunikationer  (drift av 
 transporter till 656)
Pra  Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb  Järnvägar och spårvägar 
Prc  Fartyg och sjöfart 
Prd  Luft- och rymdfarkostteknik 
Prf  Svävare, amfibiefarkoster m m 
Prt  Transportväsen 
Ps  Brandteknik och brandväsen  (räddningstjänst till 61)
Pt  Patentbeskrivningar 
Pu  Datorer och databehandling  (användning av datorer o d till 
651) (tele även 654)
(DC, DK 62, delar om konstruktion. Delar om tillverkning till 66/69)
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Organisation Kungliga Tekniska högskolan 
Adress SE-100 44 Stockholm 
Telefon +46 8 790 60 00 
Kontaktuppgifter Kontakt med KTH

KTHs skolor

KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa sorterar 
KTHs institutioner, centrumbildningar och 
grundutbildningsprogram. Dessutom finns en med skola jämställd 
särskild enhet.

Dekaner
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad - Stellan Lundström
Skolan för bioteknologi - Stefan Ståhl
KTH Företagssamverkan - Eric Giertz
Skolan för kemivetenskap - Christofer Leygraf
Skolan för datavetenskap och kommunikation - Ingrid Melinder
Skolan för elektro- och systemteknik - Stefan Östlund
Skolan för informations- och kommunikationsteknik- Mikael Östling
Skolan för industriell teknik och management - Bengt Lindberg
Skolan för teknikvetenskap - Gustav Amberg
Skolan för teknik och hälsa - Lars-Åke Brodin
Enheten för vetenskaplig information och lärande - Gunnar Lager

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2009-07-16

KTH:s strategiska forskningsområden

KTH har tilldelats strategiska forskningsmedel inom 11 strategiska 
forskningsområden (SRA), och har den ledande rollen för fem av 
dessa; ICT, molekylär biovetenskap, transport, produktion och e-
vetenskap. Bland de övriga områdena har KTH fått särskilt stor 
tilldelning inom energi. Tilldelningen skapar förutsättningar för KTH 
att satsa på en ny generation forskare, förstärka forskningen inom 
redan starka forskningsområden och utveckla nya starka 
forskningsmiljöer. Olika delar av det omgivande samhället är 
involverade för att garantera att forskningen bidrar till en positiv 
samhällsutveckling. Läs mer om satsningarna
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http://www.kth.se/gemensamt/1.23113
http://www.kth.se/gemensamt/1.844
http://www.kth.se/gemensamt/1.844
http://www.kth.se/gemensamt/1.30412
http://www.kth.se/gemensamt/1.30412
http://www.kth.se/gemensamt/1.15656
http://www.kth.se/gemensamt/1.15656
http://www.kth.se/gemensamt/sok-anstalld
http://www.kth.se/gemensamt/sok-anstalld
http://www.kth.se/gemensamt/1.31190
http://www.kth.se/gemensamt/1.31190
http://www.kth.se/gemensamt/login
http://www.kth.se/gemensamt/login
http://www.kth.se/gemensamt/driftsinformation-webbtjanster
http://www.kth.se/gemensamt/driftsinformation-webbtjanster
http://www.kth.se/gemensamt/suggestions
http://www.kth.se/gemensamt/suggestions
http://www.kth.se/om/kontakt
http://www.kth.se/om/kontakt
http://www.kth.se/forskning/sra
http://www.kth.se/forskning/sra


Centrumbildningar

Vid KTHs centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden 
och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. Ett centrum kan 
vara knutet till en viss institution men bedriva självständig 
forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med 
representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående 
enhet direkt under rektor. I de flesta centra finns ett nära 
samarbete med industrin och i flera fall är också centra 
samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.
Länkarna nedan leder till respektive centrums egen webbplats.

Kompetenscentra vid KTH

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad - ABE
  Centrum för bank och finans (CeFin)
  Centrum för drift och underhåll av infrastruktur (CDU)
  Centrum för studier inom vetenskap och innovation (KTH 

CESIS)
  Centrum för trafikforskning (CTR)
  Centrum för transportstudier (CTS)
  Centrum Mistra Pharma

Skolan för bioteknologi - BIO
  Centrum för molekyl- och systembiologi
  Strategiskt centrum för biomimetiska material (Biomime)
  VinnExcellence Albanova Protein Technology Center 

(ProNova)

Skolan för kemivetenskap - CHE
  Centrum för bränsleceller i ett uthålligt samhälle
  Centrum för Industriell NMR teknik (NMR)

Skolan för datavetenskap och kommunikation - 
CSC
  Centrum för autonoma system (CAS)
  Centre for Sustainable Communications (SUS)
  Centrum för Opera och Teknik
  Parallelldatorcentrum (PDC)

Skolan för elektro- och systemteknik - EES
  ACCESS Linnaeus Centre (ACCESS Linnaeus)
  Centrum för elkraftteknik (EKC2)
  Centrumbildningen Alfvénlaboratoriet

Skolan för informations- och 
kommunikationsteknik - ICT
  Center for wireless Systems (Wireless@kth)
  Electrumlaboratoriet
  Kista Photonics Research Center (KPRC)
  VinnExcellence center for Intelligent Packing (iPACK)
  Linné Center for Advanced Optics and Photonics at KTH 

(ADOPT)

Skolan för industriell teknik och management - 
ITM
  Centrum för förbränningsteknik (Cicero)
  Centrum för hållbar utveckling (CHU)
  Designfakulteten
  Design and Management of Manufacturing Systems (DMMS)
  Effektivare kyl- och värmepumpssystem (EFFSYS 2)
  KTH-centrum inom inbyggda system (ICES)
  KTH China Energy Center
  Product innovation Engineering Program (PIE-p)
  Strategiskt centrum i materialvetenskap (Brinell)
  VinnExcellence Center for Hierarchic engineering of 

industrial materials (HERO-M)

http://www.kth.se/abe/centra/cefin
http://www.kth.se/abe/centra/cefin
http://cdu.infra.kth.se/web/page.aspx
http://cdu.infra.kth.se/web/page.aspx
http://www.infra.kth.se/cesis/cesis/index2.htm
http://www.infra.kth.se/cesis/cesis/index2.htm
http://www.infra.kth.se/cesis/cesis/index2.htm
http://www.infra.kth.se/cesis/cesis/index2.htm
http://www.infra.kth.se/ctr/
http://www.infra.kth.se/ctr/
http://www.kth.se/abe/centra/cts
http://www.kth.se/abe/centra/cts
http://www.mistrapharma.se/program/mistrapharma/hem.4.589e653711f5b17101b800016440.html
http://www.mistrapharma.se/program/mistrapharma/hem.4.589e653711f5b17101b800016440.html
http://www.fos.su.se/~aatto/ccmsb/index.html
http://www.fos.su.se/~aatto/ccmsb/index.html
http://www.biomime.org/
http://www.biomime.org/
http://www.biotech.kth.se/pronova/
http://www.biotech.kth.se/pronova/
http://www.biotech.kth.se/pronova/
http://www.biotech.kth.se/pronova/
http://www.mistrafc.se/home/index.asp?sid=6198&mid=1
http://www.mistrafc.se/home/index.asp?sid=6198&mid=1
http://gamma.physchem.kth.se/~nmr/
http://gamma.physchem.kth.se/~nmr/
http://www.nada.kth.se/cas/
http://www.nada.kth.se/cas/
http://www.sustainablecommunications.org/
http://www.sustainablecommunications.org/
http://www.operahogskolan.se/omohs/centrum.html
http://www.operahogskolan.se/omohs/centrum.html
http://www.pdc.kth.se/
http://www.pdc.kth.se/
http://www.access.ee.kth.se/
http://www.access.ee.kth.se/
http://www.comp.ee.kth.se/index.php
http://www.comp.ee.kth.se/index.php
http://www.alfvenlab.kth.se/
http://www.alfvenlab.kth.se/
http://www.wireless.kth.se/index1.html
http://www.wireless.kth.se/index1.html
http://www.electrumlaboratoriet.se/
http://www.electrumlaboratoriet.se/
http://www.kprc.se/Framed/index.html
http://www.kprc.se/Framed/index.html
http://www.ipack.kth.se/
http://www.ipack.kth.se/
http://www.kth.se/ict
http://www.kth.se/ict
http://www.kth.se/ict
http://www.kth.se/ict
http://www.cicero.kth.se/
http://www.cicero.kth.se/
http://www.chu-kth-ivl.se/
http://www.chu-kth-ivl.se/
http://www.kth.se/itm/centra/designfakulteten
http://www.kth.se/itm/centra/designfakulteten
http://dmms.iip.kth.se/om-dmms-1
http://dmms.iip.kth.se/om-dmms-1
http://www.effsys2.se/
http://www.effsys2.se/
http://www.kth.se/itm/centra/ices?l=en_UK
http://www.kth.se/itm/centra/ices?l=en_UK
http://www.energy.kth.se/proj/Projects/KCEC/index.htm
http://www.energy.kth.se/proj/Projects/KCEC/index.htm
http://www.piep.se/
http://www.piep.se/
http://www.brinell.kth.se/
http://www.brinell.kth.se/
http://www.hero-m.mse.kth.se/
http://www.hero-m.mse.kth.se/
http://www.hero-m.mse.kth.se/
http://www.hero-m.mse.kth.se/


Skolan för teknikvetenskap - SCI
  Beräkningscentrum (KCSE)
  Center for Life Sciences Imaging at KTH-Karolinska (LSI)
  Fordonstekniskt centrum
  Järnvägsgruppen (JVG)
  Linné Flow Center (FLOW)
  Resurscentrum för nätundervisning (RCN)
  Skogsindustriella forskarskolan (FPIRC)
  Strategiskt centrum för industriell och tillämpad matematik 

(CIAM)
  Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC)
  VinnExcellence Center for ECO2 Vehicle design
  VinnExcellence Centrum BiMaC Innovation

Skolan för teknik och hälsa - STH
  Centrum för hälsa och byggande (CHB)
  Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH)

Centra med annan huvudman där KTH har 
en betydande roll
  Centre of Molecular Devices
  Stockholm Bioinformatics Center
  Svenskt hybridfordonscentrum

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2010-01-29

Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad — ABE

Verksamheten omfattar arkitektur, samhällsbyggnad och 
miljöteknik i en vid bemärkelse. Där ingår en syntes av 
gestaltning, teknisk och ekonomisk kunskap till en systemsyn på 
den byggda miljön, bostäderna och naturresurserna. Forskning och 
undervisning syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
ett uthålligt samhälle. Strategisk planering, skapande och underhåll 
av infrastrukturer för transport, vatten och andra 
försörjningssystem utgör centrala delar.

Institutioner
 • Arkitektur
 • Byggvetenskap
 • Fastigheter och byggande
 • Filosofi och teknikhistoria
 • Mark- och vattenteknik
 • Samhällsplanering och miljö
 • Transporter och samhällsekonomi

Centra
 • Centrum för bank och finans (CeFin)
 • Centrum för drift och underhåll av infrastruktur (CDU)
 • Centrum för studier inom vetenskap och innovation (KTH 

CESIS)
 • Centrum för trafiksimulering (CTR)
 • Centrum för transportstudier (CTS)
 • Centrum Mistra Pharma

Grundutbildningsprogram
 • Arkitektur (A)
 • Lantmäteri (C)

http://www.kcse.kth.se/index.html
http://www.kcse.kth.se/index.html
http://www.lsi.kth.se/
http://www.lsi.kth.se/
http://www.cver.kth.se/
http://www.cver.kth.se/
http://www.kth.se/fakulteter/centra/jarnvag/index.html
http://www.kth.se/fakulteter/centra/jarnvag/index.html
http://www.flow.kth.se/
http://www.flow.kth.se/
http://www.kth.se/rcn
http://www.kth.se/rcn
http://www.fpirc.kth.se/Index_E.htm
http://www.fpirc.kth.se/Index_E.htm
http://www.ciam.kth.se/
http://www.ciam.kth.se/
http://www.ciam.kth.se/
http://www.ciam.kth.se/
http://www.swedishnuclear.se/
http://www.swedishnuclear.se/
http://www.eco2vehicledesign.kth.se/index.php?id=23,0,0,1,0,0
http://www.eco2vehicledesign.kth.se/index.php?id=23,0,0,1,0,0
http://www.bimacinnovation.kth.se/
http://www.bimacinnovation.kth.se/
http://www.kth.se/sth/forskning/chb
http://www.kth.se/sth/forskning/chb
http://www.ctmh.se/
http://www.ctmh.se/
http://www.moleculardevices.se/
http://www.moleculardevices.se/
http://www.sbc.su.se/
http://www.sbc.su.se/
http://www.chalmers.se/hosted/shc-sv/
http://www.chalmers.se/hosted/shc-sv/


 • Väg- och vattenbyggnadsteknik (C)
 • Samhällsbyggnad (C)
 • Mark- och fastighetsjuridik (M)
 • Spatial Planning (M)
 • Real Estate Management (M)
 • Teknik- och vetenskapsfilosofi (M)
 • Land Management (UPP)
 • Enviromental Engineering and Sustainable Infrastructure 

(M)
 • Husbyggnads- och installationsteknik (M)
 • Geodesi och geoinformatik (M)
 • Innovations- och tillväxtekonomi (M)
 • Fastighet och finans (K)
C - civilingenjörs-, A - arkitekt-, H - högskoleingenjörs-, M - 
magisterprogram, UPP - uppdragsutbildning, K – kandidatprogram.

Skolans ledning
Dekan - Stellan Lundström 
Prodekan - Katja Tollmar Grillner
Grundutbildningsansvarig samhällsbyggnadsprogrammet - Ann-
Catrine Norrström
Grundutbildningsansvarig arkitektutbildningen - Ulrika Karlsson 
Forskarutbildningsansvarig - Sven Ove Hansson 
Administrativ chef - Johanna Stellan

Funktionsansvariga inom 
skoladministrationen
Utbildningsadministration - Johanna Stellan
Personal - Marie Korostenski 
Ekonomi - Susanne weideskog

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2009-10-15

Arkitektur och Samhällsbyggnad
Namn    Professors ämne

STEEN   JESPER  ARKITEKTUR ARB.LIV BEGYGGELSE 
CELSING  JOHAN   ARKITEKTUR AVANCERAD GESTALTNING 
WILHELMSON  ANDERS  ARKITEKTUR INR GESTALTNPROCESS 
MÅRTELIUS  JOHAN   ARKITEKTURHISTORIA 
JOHANSSON  ROLF   BEBYGGELSEANALYS 
HOLMGREN  JONAS   BETONGBYGGNAD 
KAROUMI  RAID   BROBYGGNAD 
SILFWERBRAND JOHAN  BROBYGGNAD 
SUNDQUIST  HÅKAN   BROBYGGNAD 
SÖDERSTRÖM  OVE   BYGGNADSMATERIALLÄRA 
LIND   HANS   FASTIGHETSEKONOMI 
LUNDSTRÖM  STELLAN  FASTIGHETSEKONOMI 
KALBRO  THOMAS  FASTIGHETSTEKNIK 
MATTSSON  HANS   FASTIGHETSTEKNIK 
KRUPINSKA  JADWIGA  FORMLÄRA 
SJÖBERG  LARS   GEODESI 
BAN   YIFANG  GEOINFORMATIK 
LJUNGQVIST  BENGT   INDUSTRIELL SKYDDSVENTILATION 
ASPLUND  MARCUS  INFRASTR.NATIONALEKONOMI 
STILLE   HÅKAN   JORD- O BERGMEKANIK 
JANSSON  PER-ERIK  MARK-O VATTENRESURSLÄRA 
QUIEL   FRIEDRICH  MILJÖ O NATURRESURSINFORMATION 
OLOFSSON  BO   MILJÖGEOLOGI 
SÖRLIN  SVERKER  MILJÖHISTORIA 
FINNVEDEN  GÖRAN  MILJÖSTRATEGISK ANALYS 
CARS   GÖRAN  REGIONAL PLANERING 
SNICKARS  FOLKE   REGIONAL PLANERING 
PONTVIK   ALEXIS  STADSBYGGNAD 
HOLMBERG  STURE   STRÖMNINGS- OCH KLIMATTEORI 
HANSSON  SVEN OVE  TEKNIKENS FILOSOFI 
KAIJSER  ARNE   TEKNIKHISTORIA 
KAISERFELD  THOMAS  TEKNIK-O VETENSKAPSHISTORIA 
WILHELMSSON MATS   TILLÄMPAD FINANSIELL EKONOMI 
ERIKSSON  KENT   TILLÄMPAD FÖRETAGSEKONOMI 
MATTSSON  LARS-GÖRAN  TRANSPORTSYSTEMANALYS 
KOUTSOPOULOS HARIS  TRANSPORTVETENSKAP 
WÖRMAN  ANDERS  VATTENDRAGSTEKNIK 



CVETKOVIC  VLADIMIR  VATTENVÅRDSTEKNIK SSK 
BIRGISSON  BJÖRN   VÄG- OCH BANTEKNIK 
THUNVIK  ROGER 
 
GÄSTPROFESSURER 

GOW   MARCELYN  ARKITEKTURTEKNIK 
KARA    HANIF   ARKITEKTURTEKNIK 
WESTERBERG  BO   BETONGBYGGNAD 
ISACSON  MATHS   INDUSTRIMINNESFORSKNING 
MUNDT 
PETERSEN  ELISABETH  INSTALLATIONSTEKNIK 
BRAUNERHJELM PONTUS  INTERNATIONELL AFFÄRSVERKSAMHET 
HÅRSMAN  BJÖRN   REGIONAL EKONOMISK PLANERING 
WESTLUND   HANS   REGIONAL PLANERING 
HINTZE  STAFFAN  RISKHANT.V BYGGANDE I JORD O B 
FOLKESON  LENNART  TILLÄMPAD EKOLOGI 
ANDREASSON  INGMAR  TRAFIKTEKNIK OCH TRAFIKSIMULERING 
ALGERS   STAFFAN  TRANSPORTANALYS, M SÄRSK INR M 
    PROGNOSSYSTEM 
ELIASSON  JONAS   TRANSPORTSYSTEMANALYS 
 
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2009-09-03

Skolan för bioteknologi — BIO

Verksamheten omfattar området bioteknik, för att inom detta 
område skapa en stark generisk kunskapsbas inom bland annat 
biokemi och teoretisk kemi. Den innebär också utveckling och 
forskning kring sambandet mellan geners och proteiners funktion 
och att omsätta denna kunskap i tillämpningar inom bioteknik, 
riktad mot kliniska tillämpningar mot sjukvård eller mot 
tillämpningar inom skogs- och jordbruksbioteknik.

Institution
 • Bioteknologi

Centra
 • Centrum för Molekyl- och systembiologi
 • KTH Disaster Resilience Centre (DIRECT)
 • Strategiskt centrum för Biomimetiska material (Biomime)
 • Vinnexcellence Albanova Protein Technology Center 

(ProNova)

Grundutbildningsprogram
 • Bioteknik (C)
C - civilingenjörs-, A - arkitekt-, H - högskoleingenjörs-, M - 
masterprogram, UPP - uppdragsutbildning.

Skolans ledning
Dekan - Stefan Ståhl
Prodekan - Sophia Hober
Grundutbildningsansvarig - Per Berglund
Forskarutbildningsansvarig - Per-Åke Nygren 
Administrativ chef - Inger Åhlén



Funktionsansvariga inom 
skoladministrationen
Utbildningsadministration - Marie Larsson (i samarbete med Skolan 
för kemivetenskap) 
Personal - Lotta Rosenfeldt 
Ekonomi - Åke Eriksson 
Infrastruktur - Inger Åhlén

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2008-10-15

Bioteknologi
Namn    Professors ämne
HULT   KARL   BIOKEMI 
NYREN   PÅL   BIOKEMI 
LARSSON  GEN   BIOTEKNOLOGI BIOPROCESSTEKNIK 
UHLÉN   MATHIAS  MIKROBIOLOGI 
HOBER   SOPHIA  MOLEKYLÄR BIOTEKNIK 
LUNDEBERG  JOAKIM  MOLEKYLÄR BIOTEKNIK MM 
NYGREN  PER-ÅKE  MOLEKYLÄR BIOTEKNIK MM 
STÅHL   STEFAN  MOLEKYLÄR BIOTEKNIK VACCIN MM 
ANDERSSON 
SVAHN   HELENE  NANOBIOTEKNIK 
DALHAMMAR  GUNNEL  TEKNISK MILJÖKMIKROBIOLOGI 
GELMUKHANOV FARIS   TEORETISK KEMI 
ÅGREN   HANS   TEORETISK KEMI 
LUO   YI   TEORETISK KEMI FOTONIK 
TEERI   TUULA   TRÄBIOTEKNIK 
BULONE  VINCENT  VÄXTGLYKOBIOLOGI 

Tillhör: Forskning

Senast ändrad: 2008-12-12

KTH Företagssamverkan — BLI

Verksamheten omfattar stöd för KTHs utbildning och forskning vad 
avser KTHs samverkan med näringslivet, studenternas etablering 
på arbetsmarknaden samt kommersialisering och nyttiggörande av 
KTHs kompetens och forskningsresultat (beslut UF-08-0255)
Skolans uppgift är att bygga relationer och starka nätverk till 
företagsledare, HR-ansvariga, alumner och andra potentiella 
vänner som kan medverka till att stärka KTHs position och 
varumärke.

I nära anslutning till Företagssamverkan arbetar KTH Executive 
School AB som tillhandahåller chefsutvecklingsprogram.
Genom en ökad uppdragsutbildning och uppdragsforskning kan 
KTH göra större nytta i samhället och samtidigt skapa ökade 
intäkter för KTH. 

Verksamhetsområden
 • Affärsutveckling och tillväxt
 • Företagskundtjänst
 • Kommersialiseringsstöd för forskare och studenter
 • Karriärstöd
 • Uppdragsutbildning
 • HR-tjänster
 • Alumnitjänster

Skolans ledning
Skolchef - Eric Giertz 
Ställföreträdande skolchef - Fredrik Lagergren
Administrativ chef – Henrik Svensson
Chef för Karriär - Henrik Svensson
Chef för Innovation - Lisa Ericsson
Chef för Företagskontakt och Alumni - tf Bo Karlson
Chef för Uppdrag - Eric Giertz



Funktionsansvariga
Informationsansvarig – Emma Berglund föräldraledig, vik: Annika 
Suhajek
Personaladministratör – Helena Malmenklint
Ekonomi – Henrik Svensson

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2009-11-12

Skolan för kemivetenskap — CHE

Verksamheten om fattar användandet av grund- och 
teknikvetenskapliga principer för design, analys och förståelse av 
molekylära system samt tillämpningar av dessa på bland annat 
bioorganiska material, energiomvandlingsprocesser, 
miljöfrågeställningar och framställning av kemikalier och 
läkemedel.

Institutioner
 • Kemi
 • Kemiteknik
 • Fiber- och polymerteknologi

Centra
 • Centre of Molecular Devices
 • Centrum för bränsleceller i ett uthålligt samhälle
 • Centrum för Industriell NMR teknik (NMR)

Grundutbildningsprogram
 • Kemivetenskap (C)
 • Biomedical Materials (M)
 • Chemical Science and Engineering (M)
 • Pharmaceutical Engineering (M)
 • Kemiteknik (H)
C - civilingenjörs-, A - arkitekt-, H - högskoleingenjörs-, M - 
magisterprogram, UPP - uppdragsutbildning.

Skolans ledning
Dekan - Christofer Leygraf
Prodekan - Ulf Gedde
Grundutbildningsansvarig - Istvan Furo 



Forskarutbildningsansvarig - Monica Ek
Administrativ chef - Marie Larson

Funktionsansvariga inom 
skoladministrationen
Utbildningsadministration - Marie Larson
Personal - Ulla Schött
Ekonomi - Maria Andersz 
Infrastruktur - Ulla Jacobsson

Programansvariga
Sara Naumann för högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik
Lars Pettersson för civilingenjörsprogrammet Kemivetenskap

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2009-05-26

Kemivetenskap
Namn    Professors ämne

ZETHRAEUS   BJÖRN   BIOENERGITEKNIK 
WÅGBERG  LARS   FIBERTEKNOLOGI 
FURO   ISTVAN  FYIKALISK KEMI 
STILBS  PETER   FYSIKALISK KEMI 
HENRIKSSON  ULF   FYSIKALISK KEMI MED INRIKT NMR 
BRINCK  TORE   FYSIKALISK KEMI, KVANTKEMI 
MERENYI  GABOR  KEMI TERMOKEMISK KINETIK 
ALVFORS  PER   KEMI-OCH ENERGITEKNIK 
JÄRÅS   SVEN   KEMISK TEKNOLOGI 
PETTERSON  LARS   KEMITEKNIK INRIKT MILJÖKATALYS 
LINDBERGH  GÖRAN N  KEMITEKNIK, INR ELEKTROKEMI 
WESTERMARK  MATS   KEMITEKNIK, INR ENERGIPROCESS 
RASMUSON  ÅKE   KEMITEKNIK, TRANSPORTFÖRLOPP 
LEYGRAF  CHRISTOFER  KORROSIONSLÄRA 

ODNEVALL 
WALLINDER  INGER   KORROSIONSLÄRA MILJÖ-HÄLSOEFF. 
JONSSON  MATS   KÄRNKEMI 
LINDSTRÖM  MIKAEL  MASSATEKNOLOGI 
SUN   LICHENG  MOLEKYLÄR ELEKTRONIK 
KLOO   LARS   OORGANISK KEMI 
MOBERG  CHRISTINA  OORGANISK KEMI 
GLASER  JULIUS   OORGANSIK KEMI, KOORDINATIONS. 
SOMFAI  PETER   ORGANISK KEMI 
BORG-
KARLSSON  ANNA-KARIN  ORGANISK KEMI, EKOLOGISK KEMI 
KARLSSON  SIGBRITT  POLYMERA MATER.MILJÖINTERAKT. 
GEDDE   ULF   POLYMERA MATERIAL 
HEDENQVIST  MIKAEL  POLYMERA MATERIAL 
JOHANSSON  MATS   POLYMERTEKN.YTBEHANDLING 
ALBERTSSON  ANN-
  CHRISTINE  POLYMERTEKNOLOGI 
BERGLUND  LARS   TRÄ OCH TRÄKOMPOSITER 
HENRIKSSON  GUNNAR  TRÄKEMI 
HULT   ANDERS  YTBEHANDLINGSTEKNIK 
MALMSTRÖM  EVA   YTBEHANDLINGSTEKNIK 
CLAESSON  PER   YTKEMI 
RUTLAND  MARK   YTKEMI 
 
GÄSTPROFESSUR 
 
YAN   JINYUE  KEMITEKN AVANC KRAFTCYKLER 
MISCHNICK  PETRA   POLYMERANALYS 

Tillhör: Forskning

Senast ändrad: 2009-01-29



Skolan för datavetenskap och 
kommunikation — CSC

Verksamheten omfattar utbildning och forskning inom 
datavetenskapens traditionella kärnområden numerisk analys och 
datalogi; från teoribildning och analys av matematiska modeller via  
algoritmutveckling till datorimplementering och simulering. Teknik 
och metoder för stöd av mänsklig kommunikation och datorstödd 
samverkan över avstånd i tid och rum är andra kärnområden med 
växande betydelse.

Den tillämpade forskningen behandlar beräkningsvetenskap, 
datalogi, datorseende, robotik, neurala nätverk, människa-
datorinteraktion, medieteknik och grafisk produktion samt språklig 
och musikalisk kommunikation.

Avdelningar
 • NA (numerisk analys)
 • CVAP (datalogi)
 • CB (datalogi)
 • TCS (datalogi)
 • Media (medieteknik och grafisk produktion)
 • MDI (människa- datorinteraktion)
 • Tal, musik och hörsel inkl. Avdelningen för språk och 

kommunikation

Centra
 • Centrum för autonoma system (CAS)
 • Centre for Sustainable Communications (SUS)
 • Centrum för Opera och Teknik
 • Parallelldatorcentrum (PDC)

Centra ej aktiva
Verksamheten fortgår inom resp avdelnings forskargrupp på KTH 
CSC:

 • Centrum för användarorienterad IT-Design (MDI)
 • Centrum för talteknologi
 • Parallel and Scientific Computing (NA)

Grundutbildningsprogram
 • Datateknik (C)
 • Medieteknik (C)
 • Människa-dator interaktion (M)
 • Scientific Computing (M)
 • Datalogi (M)
 • Medieteknik (H)
C - civilingenjörs-, A - arkitekt-, H - högskoleingenjörs-, M - 
magisterprogram, UPP - uppdragsutbildning.

Skolans ledning
Dekan - Ingrid Melinder 
Prodekan - Anders Askenfelt
Grundutbildningsansvarig - Olle Bälter
Forskarutbildningsansvarig - Jens Lagergren
Administrativ chef - Ingrid Melinder

Funktionsansvariga inom 
skoladministrationen
Utbildningsadministration - Kerstin Frenckner
Personal - Eva-Lena Åkerman
Ekonomi - Tina Billing
Infrastruktur - Johan Berglund

Programansvariga
Stefan Arnborg för utbildningsprogrammet datateknik 
Nils Enlund för utbildningsprogrammet medieteknik samt för 
högskoleingenjörsprogrammet medieteknik.

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2009-01-28



Datavetenskap och kommunikation
Namn    Professors ämne

JOHNSON  CLAES-GÖRAN  NUMERISK ANALYS 
HOUSE  DAVID   AKUSTIK, FONETISK ANALYS 
LAGERGREN  JENS   DATALOGI 
LINDEBERG  TONY   DATALOGI 
ARNBORG  STEFAN  DATALOGI 
KANN   VIGGO   DATALOGI 
MEINKE  KARL   DATALOGI 
SUNDBLAD  YNGVE   DATALOGI 
CARLSSON  STEFAN  DATALOGI INR DATORSEENDE 
KRAGIC  DANICA  DATALOGI INR. ROBOTPERCEPTION 
HELLGREN 
KOTALESKI  JEANETTE  DATALOGI INRIKT NEUROINFORMAT 
CHRISTENSEN  HENRIK  DATALOGI M INR AUTONOMA SYSTEM 
ENLUND  NILS   GRAFISK TEKNIK 
TURPEINEN  MARKO 
  SAKARI  MEDIETEKNIK 
TERNSTRÖM  STEN OLOV  MUSIKAKUSTIK,RÖSTENS AKUSTIK 
SEVERINSON 
EKLUNDH  KERSTIN  MÄNNISKA-DATORINTERAKTION 
ENGQUIST  BJÖRN   NUMERISK ANALYS 
SZEPESSY  ANDERS  NUMERISK ANALYS 
CARLSON  ROLF   TALTEKNOL SPEC INR SVENSKA SPR 
GRANSTRÖM  BJÖRN AXEL 
  ARVID   TALÖVERFÖRING 
AURELL  ERIK   TEORETISK BIOLOGISK FYSIK 
HÅSTAD  JOHAN   TEORETISK DATALOGI 
JOHNSSON  LENNART  TILLÄMAPAD NUMERISK ANALYS 
 
GÄSTPROFESSURER 
 
EGERSTEDT  MAGNUS  AUTONOMA AYSTEM 
SHAW   PHILIP   FACKSPRÅK 

Tillhör: Forskning

Senast ändrad: 2008-12-12

Skolan för elektro- och systemteknik 
— EES

Verksamheten omfattar utbildning och forskning inom 
systemteknik, informations- och kommunikationsteknik, 
elektroteknik, plasmavetenskap och elektroniska system.

Centra
 • ACCESS Linnaeus Centre (ACCESS Linnaeus)
 • Centrumbildningen Alfvénlaboratoriet
 • Centrum för elkraftteknik (EKC2)

Grundutbildningsprogram
 • Elektroteknik (C)
 • Electric Power Engineering (M)
 • Wireless Systems (M)
 • Network Services and Systems (M)
 • Nuclear Fusion Science and Engineering Physics Erasmus 

Mundus (M)
 • Systems, Controls and Robotics (M)
C - civilingenjörs-, A - arkitekt-, H - högskoleingenjörs-, M - 
magisterprogram, UPP - uppdragsutbildning.

Skolans ledning
Dekan - Stefan Östlund
Prodekan - Mikael Skoglund
Grundutbildningsansvarig - Stefan Östlund 
Forskarutbildningsansvarig - Håkan Hjalmarsson
Administrativ chef - Lise-Lotte Wahlberg



Funktionsansvariga inom 
skoladministrationen
Utbildningsadministration - Cecilia Forssman
Ekonomi - Agneta Rune
Personal - Lise-Lotte Wahlberg
Infrastruktur - Lise-Lotte Wahlberg
Information - Marie Androv

Programansvarig
Joakim Lilliesköld

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2009-08-1

Elektro- och systemteknik
Namn    Professors ämne

NEE   HANS-PETER  EFFEKTELEKT. SYSTEM O HALVLEDK 
STEMME  GÖRAN  ELEKTRISK MÄTTEKNIK 
SÖDER   LENNART  ELEKTRISKA ENERGISYSTEM 
SADARANGANI CHANDUR  ELEKTRISKA MASKINER O DRIVSYST 
ÖSTLUND  STEFAN  ELKRAFTTEKN INR ELEKT TRAKTION 
THOTTAPPILLIL RAJEEV  ELKRAFTTEKN TEORI OCH KONSTRUK 
SCHEFFEL  JAN   FUSIONSPLASMAFYSIK 
DRAKE   JAMES ROBERT FUSIONSPLASMAFYSIK 
LEIJON  ARNE   HÖRSELTEKNIK 
RASMUSSEN  LARS KILDEHOJ Kommunikationsteori 
SKOGLUND  MIKAEL  KOMMUNIKATIONSTEORI 
ENGDAHL  GÖRAN  KONSTRUKTIONSTEK ELANLÄGGNING 
ERIKSSON  ROLAND  KONSTRUKTIONSTEKNIK F EL ANL 
JOHANSSON  KARL HENRIK  NÄTBASERAD REGLERTEKNIK 
STADLER  ROLF   NÄTVERKSHANTERING 
BRENNING  NILS   PLASMAFYSIK 
BLOMBERG  LARS   PLASMAFYSIK 
TENDLER  MICHAEL  PLASMAFYSIK M FUSIONSFORSKNING 

WAHLBERG  BO   REGLERTEKNIK 
JACOBSEN  ELLING W  REGLERTEKNIK 
MARKLUND  GÖRAN  RYMDPLASMAFYSIK 
HJALMARSSON HÅKAN  SIGNALB IN MODELLB SIGNALB 
OTTERSTEN  BJÖRN   SIGNALBEHANDLING 
HÄNDEL  PETER   SIGNALBEHANDLING 
CEGRELL  TORSTEN  STYRSYSTEM F INDUSTRI UTRUSTN 
KLEIJN   WILLEM 
  BASTIAAN  TALSIGNALBEHANDLING 
KARLSSON  GUNNAR  TELETRAFIKSYSTEM 
HE   SAI-LING  TEORETISK ELEKTROTEKNIK 
HELLSTEN  TORBJÖRN  TEORETISK FUSIONSFORSKNING 

Tillhör: Forskning

Senast ändrad: 2008-12-12



Skolan för informations- och 
kommunikationsteknik — ICT

Verksamheten omfattar hela bredden av området informations- och 
kommunikationsteknik och därtill hörande, möjliggörande 
teknologier såsom nanoteknik, nya material, komponenter, 
elektriska och optiska kretsar, via systemens tekniska infrastruktur, 
till de tjänster systemen förväntas erbjuda. Tillämpningarna ligger 
inom trådbundna och trådlösa informations- och 
kommunikationssystem.

Verksamheten omfattar teknikvetenskaplig forskning inom 
tillämpad fysik, nanoelektronik, elektronikkonstruktion, 
distribuerade och inbäddade system, nätverksteknik, radiosystem, 
programvaruutveckling, informationssystem, informationssäkerhet, 
design och konstruktion av tjänster och produkter. Tillämpningarna 
omfattar även nätbaserat lärande, IT-management smat IT-
produktutveckling/entreprenörskap. 

Verksamhetsbaser
 • Materialfysik
 • Optik & fotonik
 • Halvledarrkomponenter
 • Kommunikationssystem
 • Inbyggda elektronik- och datorsystem
 • Informations- och programvarusystem

Forskningsenheter
 • Materialfysik
 • Funktionella material
 • Halvledarmaterial
 • Komponenter & Kretsar
 • Fotonik
 • Kvantelektronik och - optik

 • Optik
 • Elektroniksystem
 • Kommunikationssystem
 • Programvaru- och datorsystem
 • TsLab

Centra
 • Center for wireless Systems (Wireless@kth)
 • Electrumlaboratoriet
 • Kista Photonics Research Center (KPRC)
 • VinnExcellence center for Intelligent Packing (iPACK)
 • Linné Center for Advanced Optics and Photonics at KTH 

(ADOPT)

Grundutbildningsprogram
 • Informationsteknik (C)
 • Informationsteknik med internationell inriktning (C)
 • Mikroelektronik (C)
 • Mikroelektronik med internationell inriktning (C)
 • Informationssystem (H) (ingen nyantagning sker)
 • Informationssystem med inriktning mot industriell ekonomi 

(H) (ingen nyantagning sker)
 • Datateknik (H)
 • Elektronik och kommunikation (H) (ingen nyantagning sker)
 • Elektronik och datorteknik (H)
 • ICT-ingenjör, gemensam ingång (H) (ingen nyantagning 

sker)
 • Mekantronik & industriell IT (H) (ingen nyantagning sker)
 • Fotonik (M)
 • Informations- och kommunikationssäkerhet (M)
 • IT-entreprenörskap (M) (ingen antagning sker)
 • Interaktiva system (ingen antagning sker)
 • Internetteknik (M) (ingen antagning sker)
 • Kommunikationssystem (M)
 • Nanoelektronik (M) (ingen nyantagning sker)
 • Nanoteknik (M)



 • Programvaruteknik för distribuerade system (M)
 • Systemkonstruktion på kisel (M)
 • Teknik och ledning för informationssystem (M)
 • Tillämpad informationsteknik (M) (ingen nyantagning sker)
 • Konstruktion och realisering av IT-produkter och -system
 • Tekniskt basår, Kista (B)
 • Teknisk bastermin (B)
 • Affärssystem (K)
 • Informations- och kommunikationsteknik (K)
C - civilingenjörs-, A - arkitekt-, H - högskoleingenjörs-, M - 
magisterprogram, UPP - uppdragsutbildning, B - 
behörighetsgivande utbildning, K - kandidatprogram.

Skolans ledning
Dekan - Mikael Östling 
Prodekan - Carl-Gustaf Jansson 
Grundutbildningsansvarig - Anders Västberg
Forskarutbildningsansvarig - Carl-Gustaf Jansson
Administrativ chef - Thomas Sjöland

Strategisk ledningsgrupp
Mikael Östling, dekan, ordförande 
Carl Gustaf Jansson, prodekan och forskarutbildningsansvarig,
verksamhetsbaskoordinator - Kommunikation: Infrastruktur & 
tjänser, vice ordförande 
Anders Västberg, grundutbildningsansvarig 
Thomas Sjöland, administrativ chef 
Gunnar Björk, verksamhetskoordinator - Fotonik & Optik 
Paul Johannesson, verksamhetsbaskoordinator - Informations- och 
programvarusystem 
Ulf Karlsson, verksamhetsbaskoordinator - Materialfysik 
Hannu Tenhunen, verksamhetsbaskoordinator - Elektroniksystem
Carl Mikael Zetterling, verksamhetsbaskoordinator - Integrerade 
komponenter & kretsar

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2010-03-05

Informations- och kommunikationsteknik
Namn    Professors ämne

JANSSON  CARL-GUSTAF  ARTIFICIELL INTELLIGENS 
EKENBERG  LOVE   DATA-O SYSTEMVETENSKAP 
MUFTIC  SEAD   DATORARKITEKTUR 
BRORSSON  MATS   DATORKOMMUNIKATION 
MAGUIRE  GERALD  DATORSYSTEM 
AYANI   RASSUL  DATORSYSTEM 
HARIDI  SEIF   ELEKTRONIKKOMP O KRETSSTRUKT 
OLSSON  HÅKAN   ELEKTRONIKSYSTEMKONSTRUKTION 
DUBROVA  ELENA   ELEKTRONIKSYSTEMKONSTRUKTION 
JANTSCH  AXEL   ELEKTRONIKSYSTEMKONSTRUKTION 
TENHUNEN  HANNU  ELEKTRONIKSYSTEMKONSTRUKTION 
ZHANG  SHI-LI   FASTA TILLST ELEKTR HALVLEDPR 
LINNROS  JAN   FASTA TILLST ELEKTRONIK. 
PETERSSON  STURE   FASTA TILLSTÅNDETS ELEKTRONIK 
ZETTERLING  CARL-MIKAEL  FASTA TILLSTÅNDETS ELEKTRONIK 
ÖSTLING  MIKAEL  FASTA TILLSTÅNDETS ELEKTRONIK 
THYLEN  LARS   FOTONIK MED MIKROVÅGST 
BJÖRK   GUNNAR  FOTONIK MED MIKROVÅGSTEKNIK 
HAMMAR  MATTIAS  HALVLEDARMATERIAL 
LANDGREN  GUNNAR  HALVLEDARMATERIAL 
LOURDUDOSS  SEBASTIAN  HALVLEDARMATERIAL 
JOHANNESSON PAUL   INFORMATIONSSYSTEM 
BOMAN  MAGNUS  INTELLIGENTA PROGRAMVARUTJÄNST 
GRISHIN  ALEXANDER  KOND MATERIENS FYSIK 
HEMANI  AHMED  KONSTR O IMPL AV IT-SYSTEM 
KARLSSON  ANDERS  KVANTUMFOTONIK 
KARLSSON  ULF   MATERIALFYSIK SSK YTFYSIK 
ZHENG  LIRONG  MEDIEELEKTRONIK 
MUHAMMED  MAMOUN 
  AHMED  OORGANISK MATERIALKEMI 
FRIBERG  ARI   OPTISK FYSIK 
MATSKIN  MIHHAIL  PROGRAMVARUTEKNIK 
ZANDER  JENS   RADIOSYSTEMTEKNIK 
PEHRSON  BJÖRN   TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM 
SMITH   MARK T  UTVECKLING AV IT-PRODUKTER 
Tillhör: Forskning  Senast ändrad: 2008-12-16



Skolan för teknikvetenskap — SCI

Verksamheten omfattar fysik, matematik och teknisk mekanik. 
Utbildning och forskning bedrivs inom de grundläggande och 
tillämpade vetenskaperna. Verksamheten inkluderar experimentellt 
och beräkningstekniskt tunga ingenjörstillämpningarna med en fast 
förankring i grundvetenskaperna.

Institutioner
 • Teoretisk fysik
 • Tillämpad fysik
 • Fysik
 • Matematik
 • Mekanik
 • Farkost och flyg
 • Hållfasthetslära

Centra
 • Beräkningscentrum (KCSE)
 • Center for Life Sciences Imaging at KTH-Karolinska (LSI)
 • Fordonstekniskt centrum
 • Järnvägsgruppen (JVG)
 • Linné Flow Center
 • Resurscentrum för nätundervisning (RCN)
 • Skogsindustriella forskarskolan (FPIRC)
 • Strategiskt centrum för industriell och tillämpad matematik 

(CIAM)
 • Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC)
 • Vinnexcellence Center for ECO2 Vehicle design

 • Vinnexcellence Centrum för Biofibermaterial - Innovation 
(BiMaC-I)

Grundutbildningsprogram
 • Teknisk fysik (C)
 • Farkostteknik (C)
 • Öppen ingång (C)
 • Civilingenjör/lärare, matematik-fysik (C)
 • Civilingenjör/lärare, matematik-IT/data (C)
 • Civilingenjör/lärare, matematik-kemi (C)
 • Aerospace Engineering (M)
 • Applied Physics (M)
 • Engineering Mechanics (M)
 • Mathematics (M)
 • Modern Physics (M)
 • Nuclear Energy Engineering (M)
 • Sound and Vibration (M)
C - civilingenjörs-, A - arkitekt-, H - högskoleingenjörs-, M - 
magisterprogram, UPP - uppdragsutbildning.

Skolans ledning
Dekan - Gustav Amberg 
Prodekan - Anders Forsgren 
Grundutbildningsansvarig - Mats Boij 
Forskarutbildningsansvarig - Dan Zenkert
Administrativ chef - Helene Gester

Funktionsansvariga inom 
skoladministrationen



Utbildningsadministration - Helene Gester
Ekonomi - Hans Silverhag
Redovisning - Birgitta Nordling
Infrastruktur - Per Berg
Personal - Leena Druck

Programansvariga
Leif Kari för utbildningsprogrammet teknisk fysik 
Lars Filipsson för utbildningsprogrammet farkostteknik
Jan Scheffel och Hans Thunberg för utbildningsprogrammet 
civilingenjör och lärare samt öppen ingång. 

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan

Senast ändrad: 2009-06-15

Teknikvetenskap
Namn    Professors ämne

STRÖMBERG  JAN-OLOV  BERÄKN ORIENT HARMONISK ANALYS 
CARLSSON  KJELL   BILDFYSIK OCH FOTOGRAFI 
HERTZ   HANS   BIOMEDICINSK FYSIK 
HOLZAPFEL  GERHARD  BIOMEKANIK INR VÄVNADERS MEKAN 
ERIKSSON  ANDERS  BYGGNADSSTATIK 
LINUSSON  SVANTE  DISKRET MATETMATIK 
WIDENGREN  JERKER  EXP BIOLOG FYSIK BIOMOLEKYL FY 
BRISMAR  HJALMAR  EXP BIOLOGISK FYSIK MOLEK FYS 
BERG   LARS-ERIK  EXPERIMENTELL FYSIK 
LUND-JENSEN  BENGT   EXPERIMENTELL FYSIK 
STENSSON  ANNIKA  FARKOSTTEKNIK 
ÅBOM   MATS   FLUIDAKUSTIK 
RINGERTZ  ULF   FLYGPLANSKONSTRUKTION 
RIZZI   ARTHUR  FLYGTEKNIK 
SCHEFFEL  JAN   FUSIONSPLASMAFYSIK 
CEDERWALL  BO   FYSIK 

LAURELL  FREDRIK  FYSIK 
LINDBLAD  THOMAS  FYSIK 
KORENIVSKI  VLADISLAV  FYSIK INR MESMOSKOPISK FYSIK 
PEARCE  MARK   FYSIK M INR ASTROPARTIKELFYSIK 
KEREK   ANDRAS  FYSIK, KÄRN & STRÅLNINGSFYSIK 
DANIELSSON  MATS   FYSIK, MEDICINSK TEKNIK 
ÖSTLUND  SÖREN   FÖRPACKNINGSTEKNOLOGI 
LARSSON  PER-LENNART  HÅLLFASTHETSLÄRA 
NILSSON  FRED   HÅLLFASTHETSLÄRA 
BERG   MATS   JÄRNVÄGSTEKNIK 
ROSENGREN  ANDERS  KOND MAT TEORI 
DINH   TRUC-NAM  KÄRNKRAFTSÄKERHET 
ZENKERT  DAN   LÄTTKONSTRUKTIONER 
BENEDICKS  MICHAEL  MATEMATIK 
BJÖRNER  ANDERS  MATEMATIK 
DJEHICHE  BOUALEM  MATEMATIK 
FABER   CAREL   MATEMATIK 
GUSTAFSSON  BJÖRN   MATEMATIK 
HEDENMALM  HÅKAN   MATEMATIK 
HOPPE   JENS   MATEMATIK 
JOHANSSON  KURT   MATEMATIK 
JONSSON  MATTIAS  MATEMATIK 
KOLSRUD  TORBJÖRN  MATEMATIK 
LAPTEV  ARI   MATEMATIK 
SHAHGHOLIAN HENRIK  MATEMATIK 
SZEPESSY  ANDERS  MATEMATIK NUMERISK ANALYS 
LANGMANN  EDWIN ERNST  MATEMATISK FYSIK 
MICKELSSON  JOUKO   MATEMATISK FYSIK 
KOSKI   TIMO   MATEMATISK STATISTIK 
GUDMUNDSON PETER   MATERIALMEKANIK 
JOHANSSON  ARNE   MEKANIK 
HAVILAND  DAVID B  NANOSTRUKTURFYSIK 
FORSGREN  ANDERS  OPTIMERINGSLÄRA O SYSTEMTEORI 
HU   XIAOMING  OPTIMERINGSLÄRA O SYSTEMTEORI 
LINDQUIST  ANDERS  OPTIMERINGSLÄRA O SYSTEMTEORI 
SVANBERG  KRISTER  OPTIMERINGSLÄRA O SYSTEMTEORI 
ALFREDSSON  HENRIK  STRÖMNINGSFYSIK 
AMBERG  GUSTAV  STRÖMNINGSMEKANIK 
FUCHS   LAZLO   STRÖMNINGSMEKANIK INR M 
    PAPPERSPROCESSTEKNIK 



HENNINGSON  DAN   STRÖMNINGSMEKANIK 
GÖRANSSON  PETER   TEKNISK AKUSTIK 
KARI   LEIF   TEKNISK AKUSTIK 
EDHOLM  OLLE   TEORETISK FYSIK 
WALLIN  MATS   TEORETISK FYSIK 
OHLSSON  TOMMY  TEORETISK FYSIK M INR 
    ELEMENTARPARTIKELFYSIK 
WYSS   RAMON  TEORETISK KÄRNFYSIK 
RACHLEW-
KÄLLNE  ELISABETH  TILLÄMPAD ATOM O MOLEKYLFYSIK 
GUDOWSKI  WACLAW  TILLÄMPAD NEUTRONFYSIK 
 
GÄSTPROFESSURER 
 
KARASALO  ILKKA   HYDROAKUSTIK O NUMERISK SIGNAL 
SEIDEL  SALLY   EXPERIMENTELL PARTIKELFYSIK 
SAMUELSSON  JACK   FORDONSKOMPONENTERS TILLFÖRLIT 

Tillhör: Forskning

Senast ändrad: 2009-02-12

Skolan för teknik och hälsa — STH

Verksamheten innebär utveckling inom tvärvetenskapliga området 
mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk 
forskning med betydelse för hälsa och sjukvård ingår. 

Tyngdpunkten inom forskningen ligger på medicinsk teknik, 
logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada 
samt främjar hälsa. Verksamheten utgör också KTHs centralpunkt 
för högskoleingenjörsutbildningen.

KTH Flemingsberg och KTH Haninge

Centra
 • Centrum för hälsa och byggande (CHB)
 • Centrum för teknik, medicin och hälsa (CTMH)

Behörighetsgivande utbildning
 • Tekniskt basår
 • Bastermin, Temautbildningar
 • Bastermin 2

Grundutbildningsprogram
 • Byggteknik och design (H)
 • Datateknik (H)
 • Computer Networks (M)
 • Design och byggande (M)
 • Medical Imaging (M)
 • Architectural Lighting design (M)
 • Medicinsk teknik (C,H,M)
 • Medicinsk informatik (K)
 • Byggproduktion (HU)
 • Byggteknik och fastighetsförmedling (HU)



 • Teknik och ekonomi (Byggteknik och ekonomi samt 
Datateknik och ekonomi) (H)

 • Teknik och hälsa (Byggteknik och hälsa samt Datateknik och 
hälsa) (H)

C - civilingenjörs-, A - arkitekt-, H - högskoleingenjörs-, K - 
kandidatutbildning, M - magisterprogram, HU – högskoleprogram 
(2 år)

Skolans ledning
Dekan - Lars-Åke Brodin
Prodekan och Grundutbildningsansvarig - Lars Källander
Forskarutbildningsansvarig - Ewa Wigaeus Torngvist 
Administrativ chef - Eilert Stensson

Funktionsansvariga inom 
skoladministrationen
Utbildningsadministration - Elisiv Lundberg
Personal – Monica Lindh Larsson
Ekonomi - Birgitta Wolmer
Infrastruktur - Eilert Stensson

Programansvariga
Per Roald för utbildningsprogram inom byggteknik 
Thomas Lindh för utbildningsprogram inom datateknik 
Mats Nilsson för utbildningsprogram inom medicinsk teknik
Sven Dahlström för utbildningsprogrammet teknik och ekonomi
Agneta Ivarsson för utbildningsprogrammet teknik och hälsa
Hans-Göran Ivarsson för behörighetsgivande utbildningar

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2010-01-29

Teknik och hälsa
Namn     Professors ämne

LARSSON  TORE   ARBETSSKADEPREVENTION 
HEBERT  HANS   BIOTEKNIK 
EKLUND  JÖRGEN  INDUSTRIELL ERGONOMI 
BRODIN  LARS-ÅKE  MEDICINSK TEKNIK INR BILDBEH. 
VON HOLST  HANS   PERSONSKADEPREVENTION 
 
GÄSTPROFESSURER 
 
WIGAEUS 
TORNQVIST  EWA   VÅRDERGONOMI 

Tillhör: Forskning

Senast ändrad: 2009-09-03



Enheten för vetenskaplig information 
och lärande — VIL

Vetenskaplig information och lärande heter den enhet på KTH som 
samlar KTHB och KTH Learning Lab.
 • Biblioteket, KTHB
 • Learning Lab

Dekan
Gunnar Lager 

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2008-10-15

Vetenskaplig information och lärande
Namn    Professors ämne

GÄSTPROFESSUR 
 
FRANKE  SIGBRIT  UTVÄRDERINGSFORSKNING INR 
    INTERNAT.KVALITET 

Tillhör: Forskning

Senast ändrad: 2008-12-16

Utbildningar, studenter och professorer/
professurer vid universitet och högskolor
Några delar från 
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) 

Uppgifterna om utbildningar och ämnen gäller 2006/2007.
Uppgifterna om professorerna är äldre.

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.

CIVILINGENJÖRSUTBILDNING 180 P
(Enligt Högskoleverkets lista)

• Arkitektur
Luleå tekniska universitet
• Automation och mekatronik
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
• Biofiberteknik
Mittuniversitetet
• Bioinformatik
Uppsala universitet (180/220 p)
• Bioteknik
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Kungl. Tekniska högskolan

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/omr40h.pdf
http://wimnell.com/omr40h.pdf


Lunds universitet
• Bioteknik och genomik
Umeå universitet
• Bioteknik och läkemedelsdesign
Mälardalens högskola (180/200 p)
• Civilingenjör och lärare
Kungl. Tekniska högskolan (200 p)
• Datateknik
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
• Datateknik och elektronik
Mälardalens högskola
• Datateknik och programvarusystem
Blekinge tekniska högskola
• Design och produktframtagning
Kungl. Tekniska högskolan
• Ekosystemteknik
Lunds universitet
• Elektroteknik
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
• Elektroniksystem
Mittuniversitetet
• Energi- och miljöteknik
Karlstads universitet
• Energisystem
Uppsala universitet (180/220 p)

• Energiteknik
Umeå universitet
• Farkostteknik
Kungl. Tekniska högskolan
• Industriell ekonomi
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Karlstads universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
• Informationsteknik
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Kungl. Tekniska högskolan
• Informations- och kommunikationsteknik
Lunds universitet
• Informationsteknologi
Karlstads universitet
Uppsala universitet (180/220 p)
Mittuniversitetet
• Innovation och produktdesign
Mälardalens högskola
• Innovativt företagande och processutveckling
Mälardalens högskola
• Interaktion och design
Umeå universitet
• Kemisk biologi
Linköpings universitet
•Kemi/Kemiteknik
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Karlstads universitet



Kungl. Tekniska högskolan
Lunds universitet
Uppsala universitet (180/220 p)
•Kemi/Kemiteknik. Internationell
Kungl. Tekniska högskolan
• Kemiteknik med fysik
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
• Kemiteknisk design
Luleå tekniska universitet
• Kommunikations- och transportsystem
Linköpings universitet
• Lantmäteri
Lunds universitet
• Maskinteknik
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
• Maskinteknik/teknisk design
Lunds universitet
• Materialdesign
Högskolan Dalarna
Kungl. Tekniska högskolan
• Materialteknik
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet, EEIGM (210 p)
• Medieteknik
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
• Mekatronik

Mälardalens högskola
• Mikroelektronik
Kungl. Tekniska högskolan
• Miljö- och vattenteknik
Uppsala universitet (180/220 p)
• Molekylär bioteknik
Uppsala universitet (180/220 p)
• Robotik
Mälardalens högskola (160/180 p)
• Rymdteknik
Luleå tekniska universitet
• Samhällsbyggnad
Kungl. Tekniska högskolan
• Samhällsteknik
Mälardalens högskola
• Samhällsteknik bygg – energi – miljö
Mälardalens högskola (200 p)
• System i teknik och samhälle
Uppsala universitet (180/220 p)
• Teknisk biologi
Linköpings universitet
• Teknisk datavetenskap
Umeå universitet
• Teknisk design
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
• Teknisk fysik
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Karlstads universitet
Kungl. Tekniska högskolan



Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Umeå universitet
Uppsala universitet (180/220 p)
• Teknisk fysik med materialvetenskap
Uppsala universitet (180/220 p)
• Teknisk matematik
Lunds universitet
• Teknisk nanovetenskap
Lunds universitet
• Teknisk naturvetenskaplig kemi
Umeå universitet
• Träteknik
Luleå tekniska universitet
• Väg- och vattenbyggnad
Chalmers tekniska högskola (180/200 p)
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
• Bred ingång (energi- och miljöteknik, industriell ekonomi, 
materialteknik, teknisk fysik)
Karlstads universitet
• Öppen ingång
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet (40 p)
Umeå universitet

HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING 120 p
(Enligt Högskoleverkets lista)

Det finns några ingenjörsutbildningar som leder till en annan examen 
än högskoleingenjörsexamen. Du hittar dem inte här utan i det övriga 
registret. Dessa utbildningar är: brandingenjör, driftin-genjör, 
landskapsingenjör, ljudingenör, ortopedingenjör, sjöingenjör och 
trädgårdsingenjör.
• Automatiseringsingenjör
Högskolan i Skövde (120/180 p)
• Bergmaterial
Luleå tekniska universitet (80 p)
• Berg- och anläggningsteknik
Högskolan Dalarna
• Bergteknik
Luleå tekniska universitet
• Beräkningsvetenskap
Mälardalens högskola
• Bilsystem
Luleå tekniska universitet
• Bioingenjör
Högskolan i Borås (120/130/200 p)
• Bioteknik – Kemiteknik
Mälardalens högskola
• Biståndsingenjör
Högskolan i Skövde (160 p)
• Byggdesign
Malmö högskola
• Byggkonstruktion och projektering
Högskolan i Halmstad
• Byggnadsingenjör/Arkitektur och miljöanalys



Högskolan i Gävle
• Byggnadsteknik/Byggteknik
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås (120/200 p)
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde
Karlstads universitet (120/160 p)
Linköpings universitet
Malmö högskola
Mälardalens högskola (120/160 p)
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
• Byggproduktion och projektledning
Högskolan i Halmstad
• Byggteknik/Arkitektur
Lunds universitet
• Byggteknik/Ekobygg
Mittuniversitetet
• Byggteknik/Järnvägsteknik
Lunds universitet
• Byggteknik och design
Kungl. Tekniska högskolan
• Byggteknik/Väg- och trafi kteknik
Lunds universitet
• Dataingenjör/Datateknik
Chalmers tekniska högskola
Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle
Högskolan i Jönköping (120/180 p)
Högskolan i Kalmar
Karlstads universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Växjö universitet
Örebro universitet (120/160 p)
• Data- och elektroingenjör
Mittuniversitetet
• Datasäkerhet
Karlstads universitet
• Datateknik/Elektronik
Mälardalens högskola (180 p)
• Datateknik/Elektroteknik
Högskolan i Kalmar
Linköpings universitet
• Datateknik/Elektroteknik. Internetbaserad
Blekinge tekniska högskola
Mittuniversitetet
Umeå universitet
• Datateknik. Program- och systemutveckling
Kungl. Tekniska högskolan
• Datornätverk, kommunikation och säkerhet
Kungl. Tekniska högskolan
• Datorspelsutveckling
Luleå tekniska universitet
• Datorsystemteknik



Högskolan i Halmstad
• Designingsingenjör
Högskolan i Skövde (120/180 p)
• Design och produktutveckling
Chalmers tekniska högskola
• Ekonomiingenjör
Högskolan i Gävle (120/160 p)
• Elektronikdesign
Linköpings universitet
• Elektronik och kommunikation
Kungl. Tekniska högskolan
• Elektronik, robotik och mekatronik
Kungl. Tekniska högskolan
•Elektroingenjör/Elektroteknik
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås (120/130/200 p)
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle (120/200 p)
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping (120/180 p)
Linköpings universitet (120/180 p)
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
• Elektroingenjör/Elenergisystem
Högskolan Väst*
• Elektro- och datoringenjör
Karlstads universitet (120/160 p)
• Energiingenjör/Energiteknik
Högskolan i Borås (120/130/200)
Högskolan i Gävle (120/160 p)

Högskolan i Halmstad
Mälardalens högskola (120/160 p)
Umeå universitet
• Energi- och installationsingenjör
Karlstads universitet (120/160 p)
• Energi- och miljöingenjör
Karlstads universitet (120/160 p)
• Energiutveckling
Mittuniversitetet
• Flygingenjör
Mälardalens högskola (80/120 p)
• Fastighetsingenjör
Högskolan i Halmstad
• Formgivning och tillverkning/trä
Växjö universitet (120/160 p)
• Företagsingenjör. Affärssystem och management
Högskolan i Kalmar
• Geografi ska informationssystem/ GIS-ingenjör
Karlstads universitet (120/160 p)
Umeå universitet
• Geomatik
Högskolan i Gävle (120/200 p)
• Grafi sk teknik och medieproduktion
Malmö högskola
• Grafisk teknologi
Högskolan Dalarna
• ”Hing on-line”
Luleå tekniska universitet
• Högskoleingenjörs- och lärarutbildning
Umeå universitet (180/200 p)
• Industridesign



Örebro universitet
• Industriell ekonomi – affärsingenjör
Högskolan i Borås (140/200 p)
• Industriell ekonomi –
arbetsorganisation och ledarskap
Högskolan i Borås (140/200 p)
• Industriell ekonomi. Internationell
Linköpings universitet
• Industriell ekonomi – logistik
Högskolan i Borås (140/200 p)
• Industriell ekonomi och produktion
Kungl. Tekniska högskolan
• Industriell management/ Produktutveckling/Produktion
Högskolan Kristianstad (120/140 p)
• Industriell organisation och ekonomi
Högskolan i Jönköping (120/200 p)
*Högskolan Väst är f.d. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla• 
Informationsteknik/ informationsteknologi
Linköpings universitet
• Inneklimatingenjör
Mälardalens högskola
• Innovation och design
Karlstads universitet (120/160 p)
Kungl. Tekniska högskolan
• Innovation och produktdesign
Högskolan i Kalmar
Mälardalens högskola
• Innovativt företagande och processutveckling
Mälardalens högskola
• Internationell byggproduktion och projektledning
Högskolan i Halmstad (160 p)

• Internationell affärsingsingenjör med engelska, spanska eller 
tyska
Högskolan i Skövde (160 p)
• Internetbaserad dataingenjörsutbildning
Högskolan i Gävle Örebro universitet
• Internetbaserad elektronikingenjö rsutbildning
Högskolan i Gävle
Örebro universitet
• IT-affärssystem
Kungl. Tekniska högskolan
• IT-ingenjör (gemensam ingång)
Kungl. Tekniska högskolan
• Kemi
Karlstads universitet (120/160 p)
• Kemi- och bioteknik
Högskolan i Jönköping
Linköpings universitet
• Kemiteknik
Chalmers tekniska högskola
Högskolan Dalarna
Högskolan i Jönköping
Kungl. Tekniska högskolan
Uppsala universitet
Växjö universitet (120/160 p)
•Konstruktion och design
Högskolan Kristianstad (120/140 p)
• Lantmäteriingenjör
Högskolan Väst*
• Ljudingenjörsutbildning
Örebro universitet
• Ljud- och bildingenjör



Blekinge tekniska högskola
•Maskiningenjör/Maskinteknik
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås (120/130/200 p)
Högskolan Dalarna (180 p)
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping (120/180 p)
Högskolan Kristianstad (120/160 p)
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst*
Karlstads universitet (120/160 p)
Linköpings universitet
Malmö högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet (120/160 p)
• Maskinteknik/Industridesign
Örebro universitet
• Materialdesign
Högskolan Dalarna
• Medicinsk teknik
Blekinge tekniska högskola
Kungl. Tekniska högskolan (med
bastermin)
• Medie- och kommunikationsteknik
Linköpings universitet
• Medieteknik
Högskolan Dalarna
Kungl. Tekniska högskolan

Linköpings universitet
Umeå universitet
• Mekatronik
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Halmstad
Mälardalens högskola
• Mekatronikingenjör/Robotik och intelligenta system
Högskolan Väst*
• Mekatronik och industriell IT
Kungl. Tekniska högskolan
• Miljödriven design och management (120/160 p)
Högskolan i Kalmar
• Miljöingenjör
Mälardalens högskola (120/160 p)
• Miljö- och kvalitets management
Luleå tekniska universitet
• Produkt- och produktionsutveckling
Högskolan Dalarna (180 p)
• Produktutveckling och design
Malmö högskola
• Produktutveckling och industriell design
Växjö universitet
•Produktion och ledarskap
Högskolan Kristianstad (120/140 p)
• Rymdteknik
Umeå universitet
• Samhällsteknik/driftingenjör
Mälardalens högskola (120/160 p)
• Skog och träteknik
Växjö universitet (120/160 p)
• Systemdesign. Musik- och audioteknik eller Intelligenta hus



(120/140 p)
Högskolan i Kalmar
• Teknik och ekonomi med bastermin
Kungl. Tekniska högskolan
• Teknik och hälsa med bastermin
Kungl. Tekniska högskolan
• Teknisk design
Luleå tekniska universitet
• Teknisk fysik
Växjö universitet (120/160 p)
• Teknisk fysik och elektroteknik
Linköpings universitet
• Teknisk fysik och elektroteknik. Internationell
Linköpings universitet
• Teknisk logistik
Linköpings universitet
• Tele- och datakommunikation
Blekinge tekniska högskola
• Textilingenjör
Högskolan i Borås (120/160 p) •Utvecklingsingenjör/
Utvecklingsteknik
Blekinge tekniska högskola (120/180 p)
Högskolan i Halmstad
• Öppen ingång
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Halmstad
Linköpings universitet
• Öppen ingång mot kemi, kemiteknik och biologi
Mälardalens högskola

YRKESTEKNISK HÖGSKOLEUTBILDNING 60/80 P
(Enligt Högskoleverkets lista)

• Byggteknik
Kungl. Tekniska högskolan (60 p)
• Livsmedelsområdet
Lunds universitet (80 p)
• Massa- och pappersteknik     Lunds universitet (60 p)

Övrigt
Automation och mekatronik
Chalmers tekniska högskola
Automation och produktion 80 p
Högskolan Väst*
Automatiseringsteknik
Högskolan i Skövde
Örebro universitet
Byggnadsteknik/Byggteknik
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Halmstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Elanläggningsteknik 80 p



Högskolan Väst*
Elektronik
Högskolan i Gävle
Högskolan Kristianstad
Mälardalens högskola
Elektroteknik
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
Umeå universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Energi och el 80 p
Mittuniversitetet
Energisystemteknik
Högskolan i Gävle
Örebro universitet
Energiteknik
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad

Karlstads universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Växjö universitet
Ergonomi
Linköpings universitet
Ergonomisk design och produktion
Luleå tekniska universitet
Flygteknik
Mälardalens högskola
Forsknings- och teknikpolitik
Lunds universitet
Humanteknologi
Göteborgs universitet
Integrerad produktutveckling
Högskolan i Skövde
Internationell ekoteknikutbildning 120+80 p
Mittuniversitetet
Kart- och mätningsteknik
Högskolan i Gävle
Konstruktion
Luleå tekniska universitet
Konstruktions- och
produktionsteknik 80 p
Blekinge tekniska högskola
Kvalitetsteknik
Högskolan på Gotland
Maskinteknik
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola



Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Materialteknik
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Materialvetenskap
Högskolan Dalarna
Mekatronik
Högskolan i Halmstad
Högskolan Väst*
Mobila tjänster/Mobila tjänster och telematik
Göteborgs universitet
Processteknikerutbildning 80 p
Se Teknikerutbildning/kemi
Samhällsbyggnadsteknik
Chalmers tekniska högskola

Samhällsteknik 80 p
Se Byggplatschefsutbildning/Processteknik
Technology Management
Lunds universitet
Teknik
Uppsala universitet
Teknikerutbildning/kemi 80 p
Växjö universitet
Teknikhistoria
Luleå tekniska universitet
Teknik och samhälle
Göteborgs universitet
Teknik och social förändring
Linköpings universitet
Teknisk design
Chalmers tekniska högskola
Teknisk fastighetsförvaltning
Högskolan i Gävle
Teknisk fysik
Chalmers tekniska högskola
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Växjö universitet
Teknologi
SLU
Tekonomutbildning 160 p
Örebro universitet
Träteknik/Träteknologi
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Luleå tekniska universitet
VA- och kretsloppsteknikerutbildning 80 p
Högskolan Kristianstad
Väg- och vattenbyggnad
Luleå tekniska universitet



Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.

Tekniskt             Antal helårsstudenter
Uppsala universitet    1 922
Lunds universitet    5 287
Göteborgs universitet         68
Stockholms universitet   1 273
Umeå universitet    1 714
Linköpings universitet           4 740
Karolinska institutet       107
Kungl. Tekniska högskolan  8 618
Chalmers tekniska högskola  8 529
Luleå tekniska universitet   2 697
Karlstads universitet    1 118
Växjö universitet       532
Örebro universitet    1 552
Blekinge tekniska högskola   1 411
Högskolan i Jönköping   1 562
Högskolan i Kalmar    1 552
Malmö högskola            1 716
Mitthögskolan             1 281
Mälardalens högskola   1 991
Högskolan i Borås       969
Högskolan Dalarna    1 079
Högskolan på Gotland              426
Högskolan i Gävle       871
Högskolan i Halmstad           1 084
Högskolan Kristianstad      525
Högskolan i Skövde    1 310
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla   844
Södertörns högskola       333
Summa               55 109

Kungl. Tekniska högskolan KTH              
http://www.kth.se/ registrator@kth.se

KTH, Stockholm. Institutioner.
Från Internet i juni 2004

Observera att länkarna nedan leder från denna webbplats till respektive 
institutions egen webbplats.

* Arkitekturskolan (ARK)

* Biblioteket, KTHB

* Alfvénlaboratoriet  (AL)
* Bioteknologi  (BIO)
* Byggvetenskap (BYV)  
* Data- och systemvetenskap  (DSV)
   Ingår i IT-universitetet
* Elektrotekniska system  (ETS)
* Energiteknik  (EGI)
* Farkost och flyg (AVE)
* Fiber- och polymerteknologi
* Fysik  (FYS)
* Hållfasthetslära  (HLF)
* Industriell ekonomi och organisation  (INDEK)
* Industriell produktion  (IIP)
* Infrastruktur  (INFRA)
* Kemi  (KEM)
* Kemiteknik  (KET)
* KTH Syd 
* Mark och vattenteknik  (LWR)

http://www.kth.se
http://www.kth.se
mailto:registrator@kth.se
mailto:registrator@kth.se


* Maskinkonstruktion  (MMK)
* Matematik  (MAT)
* Materialvetenskap  (MSE)
* Mekanik  (MEK)
* Mikroelektronik och informationsteknik  (IMIT)
    Ingår i IT-universitetet
* Numerisk analys och datalogi  (NADA)
* Signaler, sensorer och system  (S3)
* Tal, musik och hörsel  (TMH)
* Tillämpad informationsteknik  (2IT)
    Ingår i IT-universitetet

Avdelningar med särskilda uppgifter
* Avdelningen för språk och kommunikation 
* Filosofienheten
* KTH Learning Lab
* Teknik- och vetenskapshistoria

Övriga KTH-relaterade enheter
* IT-universitetet
* KTH Executive School
* Stiftelsen Electrum
* AlbaNova (SCFAB)
* Teknikhöjden
* Metallernas gjutning
      Tidigare avdelning under institutionen för industriell produktion.
* Industriforskningsinstitut
* Centre for Advanced Studies in Leadership

Sidansvarig: Informationsenheten, KTH, infomaster@kth.se
Uppdaterad: 2003-08-22

Chalmers tekniska högskola CTH                                   
http://www.chalmers.se/ registrator@chalmers.se

Professorer:
Efternamn Förnamn  Tjänsteben Institution
LUND FREDRIK  Konstnärlig professor
     Institutionen för Arkitektur

HÖLMEBAKK  BEATE Konstnärlig professor
     Institutionen för Arkitektur

CALDENBY  CLAES Professor Institutionen för Arkitektur

EDEN  MICHAEL  Professor Institutionen för Arkitektur

HOLMDAHLBIRGITTA Professor Institutionen för Arkitektur

JANSON  ULF   Professor Institutionen för Arkitektur

MALBERT BJÖRN JAN Professor Institutionen för Arkitektur

ULLMARK  PETER  Professor Institutionen för Arkitektur

LINDQVIST  OLIVER Professor Oorganisk miljökemi

DYBJER  PETER  Professor Datavetenskap

HUGHES  JOHN  Professor Datavetenskap

HÄHNLE  
REINER JÜRGEN  Professor Datavetenskap

mailto:infomaster@kth.se
mailto:infomaster@kth.se
http://www.chalmers.se
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mailto:registrator@chalmers.se
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NORDSTRÖM  BENGT Professor Datavetenskap

SANDS  DAVID  Professor Datavetenskap

SHEERAN  MARY  Professor Datavetenskap

AULIN  TOR   Professor Datorteknik

KARLSSON JOHAN  Professor Datorteknik

LARSSON-EDEFORS PERProfessor Datorteknik

STENSTRÖM  PER  Professor Datorteknik

TAFVELIN  SVEN  Professor Datorteknik

SMITH  JAN   Professor Datavetenskap

GUSTAVSSON  TOMAS Professor Bild och Medicin S2

ANDERSON  DAN   Professor Elektromagnetik

HEDELIN  PER   Professor Elektromagnetik

KILDAL  PER-SIMON Professor Elektromagnetik

LISAK  MIETEK  Professor Elektromagnetik

WEILAND  JAN  Professor Elektromagnetik

DAALDER JAAP  Professor Elteknik

GUBANSKI  STANISLAWProfessor Elteknik

HAMDI  ESSAM  Professor Elteknik

SVENSSON ARNE  Professor Kommunikationssystem S2

ELGERED  GUNNAR Professor Radio o rymdvetenskap

MURTAGH  DONAL  Professor Radio o rymdvetenskap

EGARDT  BO   Professor Regler och Automation S2

LENNARTSSON  BENGT Professor Regler och Automation S2

VIBERG  MATS  Professor Signaler och system

TORELL  LENA  Professor Experimentell fysik

WALLDEN 
LARS ERIK GUSTAF Professor Fasta tillståndets fysik

AZAR CHRISTIAN  Professor Fysisk resursteori

KASEMO 
BENGT  HERBERT  Professor Kemisk fysik

BÖRJESSON LARS  Professor 
     Kondenserade materiens fysik

APELL  PETER STEN Professor
     Kondenserade materiens teori



JONSON  MATS  Professor
     Kondenserade materiens teori

PERSSON MATS  Professor Material- och ytteori

WAHNSTRÖM  GÖRAN Professor Material- och ytteori

ANDRÉN  HANS-OLOF Professor 
     Mikroskopi och mikroanalys

OLSSON  EVA   Professor 
     Mikroskopi och mikroanalys

PAZSIT  IMRE   Professor Reaktorfysik

JONSON
BJÖRN NILS GUSTAV Professor Subatomärfysik

BRINK
LARS ELOF GUSTAV Professor Teoretisk fysik

NILSSONBENGT E W Professor Teoretisk fysik

ÖSTLUND   STELLAN Professor Teoretisk fysik

NILSSON PER-OLOF Professor Ytelektronspektroskopi
ANDERSSON STIG EDORProfessor Ytfysik

ÅHLSTRÖM  PÄR  Professor Arbetsorganisation

JACOBSSON STAFFAN Professor Industriell dynamik

MCKELVEY  MAUREEN Professor Industriell dynamik

WOLFF  ROLF   Professor Industriell dynamik

BERGMAN  BO  Professor
     Industriell kvalitetsutveckling

GADDE  LARS-ERIK Professor Industriell marknadsföring

GRANSTRAND  OVE Professor Industriell organisation

SJÖLANDER SÖREN Professor Innovationsteknik

LUMSDEN  KENTH  Professor Logistik och transport

NORRGREN FLEMMING Professor Projektledning

JOHANSSON
MATS INGEMAR  Professor Sektion I

BRÖCHNER JAN  Professor Service Management

BJÖRNSSON  HANS Professor Systemteknik

BERGLUND BENGT Professor Teknik och samhälle

ALBINSSON BO  Professor Kemi och biovetenskap

LARSSON  SVEN Professor Kemi och biovetenskap

NORDEN BENGT  Professor Kemi och biovetenskap



ORWAR  OVE   Professor Kemi och biovetenskap

SANDBERG ANN-SOFIE Professor Kemi och biovetenskap Livs

GUSTAFSSON  LENA Professor 
     Kemi och biovetenskap MBTK

ABRAHAMSSON  
KATARINA   Professor
     Kemi och biovetenskap OAK

ANDERSSON  BENGT Professor
     Kemiteknik och miljövetenskap

IRANDOUST SAID Professor 
     Kemiteknik och miljövetenskap

NIKLASSONCLAES  Professor
     Kemiteknik och miljövetenskap

RASMUSON ANDERS Professor
     Kemiteknik och miljövetenskap KAT

THELIANDER  HANS Professor
     Kemiteknik och miljövetenskap SIKT
BERNTSSON
THORE  SIXTEN  Professor
     Kemiteknik och miljövetenskap VOM

VAMLING LENNART Professor
     Kemiteknik och miljövetenskap VOM

ALBERTSSON  JÖRGEN Professor Material- och ytkemi

JAGNER  
SUSAN ELISABETH  Professor Material- och ytkemi

ALBINSSON  YNGVE Professor Material- och ytkemi KK

SIHVER  LEMBIT  Professor Material- och ytkemi KK

SKARNEMARK GUNNARProfessor Material- och ytkemi KK

GATENHOLM  PAUL Professor Material- och ytkemi POLY

HJERTBERG THOMAS Professor Material- och ytkemi POLY

ENGSTRÖM SVEN Professor Material- och ytkemi TYK

HOLMBERG KRISTER Professor Sektion KB

BOSTRÖM  ANDERS E Professor Dynamik

OLSSON  PETER  B  A Professor Dynamik

LIU  JOHAN   Professor Elektronikproduktion

LYNGFELT  ANDERS J Professor Energiomvandling

ALMSTEDT  ALF-ERIK Professor Flerfasströmning

ERIKSSON  LARS-ERIK Professor Kompressibel strömning



ULFVARSON  ANDERS Professor Marin konstruktionsteknik

LARSSON LARS ANDERSProfessor Marin teknik

LÖVSUND  PER  Professor Maskin- och fordonssystem

JOHANSSON  THOMAS Professor
     Maskinkonstruktion och design

RAHE  ULRIKE  Professor
     Maskinkonstruktion och design

JOHANNESSON  HANS L Professor
     Maskinkonstruktion och design

KARLSSON BIRGER Professor Materialteknik

NYBORG  LARS  Professor Materialteknik

BERBYUK VIKTOR  Professor Mekaniska system

SJÖBERGJONAS  Professor Mekatronik

TOLL  STAFFAN  Professor Mikromekanik

KLEMENT  UTA  Professor Mikroskopi

RIGDAHL MIKAEL  Professor Polymera material

ROSENBLAD  ELSA  Professor
     Produkt- och produktionsutveckling

ÖRTENGREN  ROLAND Professor
     Produkt- och produktionsutveckling

KINNANDER  ANDERS Professor Produktionsteknik

JOSEFSON  LENNART Professor Sektion M

LÖFDAHL  LENNART Professor  Strömningslära

ABRAHAMSSON  
THOMAS    Professor Teknisk mekanik

DENBRATT  INGEMAR Professor Termo- och fluiddynamik

HÅLL  ULF   Professor Turbomaskiner

GEORGE WILLIAM Professor Turbulens

JOHNSSON  FILIP  Professor Uthålliga energisystem

DAVIDSON  LARS  Professor Värmöverföring

ENGSTRÖM OLOF Professor Fasta tillståndets elektronik

ENOKSSON PETER Professor Fasta tillståndets elektronik

ANDREKSON  PETER Professor Fotonik

LARSSONANDERS  Professor Fotonik

CLAESON  TORD  CLAESProfessor Kvantkomponentfysik



DELSINGPER   Professor Kvantkomponentfysik

WINKLER  DAG  Professor Kvantkomponentfysik

KOLLBERG ERIK Professor Mikrovågselektronik

GEVORGIANSPARTAK Professor Mikrovågselektronik

ZIRATH  HERBERT  Professor Mikrovågselektronik

BENGTSSON  STEFAN Professor Sektion MC2

WENDIN  PER  GÖRAN Professor
     Till kvantfysik o kompl system
JOHNSON
CLAES-GÖRAN LENNARTProfessor Beräkningsmatematik

ANDERSSON  MATS Professor Matematik

BERNDTSSON  BO  Professor Matematik

PATRIKSSON  MICHAEL Professor Matematik

PERSSON ULF  Professor Matematik

ROZENBLIOUM GRIGORIProfessor Matematik

STEIF  JEFFREY   Professor Matematik

WENNBERG BERNT Professor Matematik

HÄGGSTRÖM  OLLE Professor Matematisk statistik

DE MAREJACQUES Professor Matematisk statistik

JAGERS  PETER ARVID I Professor Matematisk statistik

NERMANOLLE  Professor Matematisk statistik

ROOTZEN
HOLGER LENNART  Professor Matematisk statistik

BLACK  JOHN H  Professor Onsala rymdobservatorium
BOOTH ROY   Professor Onsala rymdobservatorium

TILLMANANNE-MARIE Professor COMESA

RUNESSON KENNETH Professor 
     Fo grupp Beräkningsmekanik

CLAESSON  JOHAN  Professor
     Fo grupp Byggnadsfysik

GUSTAFSON  GUNNAR Professor Fo grupp Geologi
SÄLLFORS  
GÖRAN BERTIL  Professor Fo grupp Geoteknik

FAHLÉN  PER    Professor Fo grupp Install teknik

KLIGER  ROBERT  Professor Fo grupp Stål- o träbyggnad

GYLLTOFT  KENT  Professor Konstruktion och mekanik



HAGENTOFT CARL-ERICProfessor Sektion V

KLEINERMENDEL  Professor Teknisk akustik

KROPP  WOLFGANG Professor Teknisk akustik

MORRISON GREG  Professor Vatten, miljö, transport

BERGDAHL
LARS MAURITZ  Professor WET forskargrupp LB

Från Internet (www.chalmers.se ) 040611:

Chalmers organisation
Ledning och organisation
Rektor och rektors kansli
Samverkan mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska 
högkola (pdf)
Sektioner
  * Arkitektur
  * Data- och informationsteknik
  * Elektroteknik
  * Fysik och teknisk fysik
  * Kemi- och bioteknik
  * Maskinteknik
  * Matematiska vetenskaper
  * Mikroteknologi och nanovetenskap
  * Miljövetenskap
  * Teknikens ekonomi och organisation
  * Väg- och vattenbyggnad

(Alfabetisk lista över institutioner och avdelningar vid Chalmers)
Chalmers Lindholmen
  * Ingenjörshögskolan
  * Sjöfartshögskolan
  * Industrihögskolan
IT-universitetet
Onsala rymdobservatorium
Alumni- och marknadskontakter
Centrala administrationen
Chalmers Bibliotek
Centrum för kunskapsbildning och kommunikation
Forskningsprogram och kompetenscentra
Biovetenskap - ett strategiskt programområde
Alliance for Global Sustainability
Facilities Management
Oorganisk miljökemi
Tvärvetenskapliga centra
Chalmersfastigheter AB
AB Chalmersinvest
CIP - Center for Intellectual Property Studies
CIT - Chalmers Industriteknik
Chalmers Innovation
CHAMPS - Chalmers Advanced Management Programs
Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology
Chalmers Teknikpark
Lindholmen Science Park
Matematik- och Statistikkonsulterna
Chalmers Entreprenörskola
 
Uppdaterad senast: 5 april 2004
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Luleå tekniska universitet LTU                
http://www.luth.se/ universitetet@luth.se

Luleå tekniska universitet.
Från Internet (http://www.luth.se) 040611:

   Luleå tekniska universitet är Sveriges första och enda tekniska 
universitet.
    Vi ger landets modernaste utbildningar, t ex på våra arenor där 
studenterna blandar tekniska kurser med kurser från det filosofiska 
området till moderna, mångvetenskapliga examina.
    Hos oss studerar 12 000 studenter fördelade på 5 orter i Norrbotten 
och Västerbotten och vi har funnits i 30 år.
   Vi ger utbildning och bedriver forskning inom teknisk och filosofisk 
fakultet.
    Merparten av våra utbildningar ges av vår filosofiska fakultet medan 
merparten av forskningen bedrivs inom den tekniska fakulteten.

Länkar: 
Bild över universitetets organisation
    * Den särskilda nämnden för lärarutbildning
    * Filosofiska fakultetsnämnden
    * Institutioner & avdelningar
    * Rektor
    * Studenthälsan
    * Tekniska fakultetsnämnden
    * Universitetsbiblioteket
    * Universitetsförvaltning
    * Universitetsstyrelse

Institutioner och avdelningar:
    * Arbetsvetenskap
          o Genus, människa & maskin
          o Genus & teknik
          o Industriell design
          o Industriell produktionsmiljö
          o Ljud & vibrationer
          o Teknisk psykologi
    * Hälsovetenskap
    * Industriell ekonomi & samhällsvetenskap
          o Ekonomistyrning
          o Industriell logistik
          o Industriell marknadsföring
          o Industriell organisation
          o Kvalitets- & miljöledning
          o Nationalekonomi
          o Rättsvetenskap
          o Statsvetenskap & historia
          o Systemvetenskap
    * Institutionen i Skellefteå
          o Fritid & underhållning
          o Mobila nätverk & programutveckling
          o Träteknologi
    * Matematik
          o Forskningsämne matematik
          o Matematisk statistik
          o Matematik & lärande
          o Teknisk- Vetenskapliga beräkningar
    * Musikhögskolan
    * Rymdinstitutionen
    * Samhällsbyggnad

http://www.luth.se
http://www.luth.se
mailto:universitetet@luth.se
mailto:universitetet@luth.se
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          o Avfallsteknik
          o Bergmekanik
          o Bergteknik
          o Byggnadsmekanik
          o Drift & underhåll
          o Förnyelsebar energi
          o Geografisk informationsteknik
          o Geoteknik
          o Konstruktionsteknik
          o Produktionsledning
          o Stålbyggnad
          o Trafikteknik
          o Träbyggnad
          o VA-teknik
          o Yrkesteknisk högskola
    * Språk & kultur
          o Teaterhögskolan
    * Systemteknik
          o Datorkommunikation & datalogi
          o EISlab
          o Medieteknik
          o Reglerteknik
          o Signalbehandling
    * Tillämpad Kemi & geovetenskap
          o Biokemisk & kemisk processteknik
          o Kemi
          o Kemisk teknologi
          o Malmgeologi
          o Mineralteknik
          o Processmetallurgi
          o Tillämpad geofysik

          o Tillämpad geologi
    * Tillämpad fysik, maskin- & materialteknik
          o Datorstödd maskinkonstruktion
          o Energiteknik
          o Experimentell mekanik
          o Materialteknik
          o Polymerteknik
          o Produktionsutveckling
          o Strömningslära
          o Maskinelement
          o Fysik
          o Hållfasthetslära
    * Utbildningsvetenskap

Luleå tekniska universitet LTU. Tillägg maj 2006.
Tillämpad fysik, maskin- & materialteknik
o Datorstödd maskinkonstruktion
o Energiteknik
o Experimentell mekanik
o Materialteknik
o Polymerteknik
o Produktionsutveckling
o Strömningslära
o Maskinelement
o Fysik
o Hållfasthetslära

Fredriksson Sverker,   Professor
Gustavsson Håkan,   Professor
Häggblad Hans-Åke,   Professor
Höglund Erik,    Professor



Jonsson Mikael,   Professor
Kaplan Alexander,   Professor
Karlsson Lennart,   Professor
Karlsson Lennart,   Professor
Larsson Roland,   Professor
Lindgren Lars-Erik,   Professor
Lundström Staffan,   Professor
Molin Nils-Erik,   Professor
Oden Magnus,    Professor
Oldenburg Mats,   Professor
Prakash Braham,   Professor
Sjödahl Mikael,    Professor
Varna Janis,    Professor
Grip Carl-Erik,    Professor adjungerad
Karlsson Thommy,   Prof essor adjungerad
Norrby Thomas,   Professor  adjungerad 
Lindbäck Ture,    Professor bef univ lektor 
Paul Jan,     Professor bef univ lektor 
Soldatov Alexander,   Professor bef univ lektor 
Lugt Piet,     Professor  adjungerad

Systemteknik
o Datorkommunikation & datalogi
o EISlab
o Medieteknik
o Reglerteknik
o Signalbehandling

Gustafsson Thomas,   Professor
Leblanc James,    Professor
Lindahl Olof,    Professor

Wernersson Åke,   Professor
Brodnik Andrej,   Professor  adjungerad

Tillämpad Kemi & geovetenskap
o Biokemisk & kemisk processteknik
o Kemi
o Kemisk teknologi
o Malmgeologi
o Mineralteknik
o Processmetallurgi
o Tillämpad geofysik
o Tillämpad geologi

Berglund Kris,    Professor
Elming Sten-Åke,   Professor
Forssberg Eric,    Professor
Ingri Johan,    Professor
Sandström Ake,    Professor
Weihed Pär,    Professor
Öhlander Björn,   Professor
Allen Rodney,    Professor  adjungerad 
Hermansson Hans-Peter, Professor  adjungerad
Lehner Theo,    Professor  adjungerad
Pugh Robert,    Professor  adjungerad 
Wlkström Jan-Olov,   Professor  adjungerad 
Samskog Per-Olof,   Professor gäst

Samhällsbyggnad
o Avfallsteknik
o Bergmekanik
o Bergteknik



o Byggnadsmekanik
o Drift & underhåll
o Förnyelsebar energi
o Geografisk informationsteknik
o Geoteknik
o Konstruktionsteknik
o Produktionsledning
o Stålbyggnad
o Trafikteknik
o Träbyggnad
o VA-teknik
o Yrkesteknisk högskola

Bengs Christer,    Professor
Borgbrant Jan,    Professor
Elfgren Lennart,   Professor
Emborg Mats,    Professor
Hanaeus Jörgen,   Professor
Johansson Bernt,   Professor
Jonasson Jan-Erik,   Professor
Knutsson Sven,    Professor
Lagerkvist Anders,   Professor
Lindqvist Per-Arne,   Professor
Nordell Bo,    Professor
Nordlund Erling,   Professor
Ouchterlony Finn,   Professor
Sellgren Anders,   Professor
Täljsten Björn,    Professor
Apleberger Lennart,   Prof ad
Collin Peter,    Professor  adjungerad
Dahlström Lars-Olof,   Professor  adjungerad

Jonsson Jan,    Professor adjungerad 
Leden Lars,    Professor adjungerad
Miskovsky Karel,  Professor adjungerad 
Ranhagen Ulf,    Professor adjungerad
Sandesten Stefan,   Professor adjungerad
Wååk Olof,    Professor adjungerad
Kumar Uday,    Professor bef univ lektor 
Lagerqvlst Ove,    Professor bef univ lektor 
Olofsson Thomas,  Professor bef univ lektor
Ronin Vladimlr,   Professor gäst

Lunds universitet LU                              
http://www.lu.se/   registrator@lu.se 

Lunds Tekniska Högskola, LTH
Från Internet  i juni 2004:
 
Institutioner:
Institutioner etc i bokstavsordning
Centrumbildningar
Bibliotek
 
Institution/avdelningWebbadress  
Arkitektur   http://www.arkitektur.lth.se/
Arkitektur -utlandsbyggandehttp://www.ark3.lth.se/
Arkitektur I 
Arkitektur II 
Arkitekturhistoria  http://www.arkitekturhistoria.
Byggnadsfunktion  http://www.byggfunk.lth.se/
Formlära    http://www.formlara.lth.se/
Miljöpsykologi   http://www.ahus.lth.se/mpe/mpe

http://www.lu.se
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Stadsbyggnad   http://www.stadsbyggnad.lth.se
Bygg- och miljöteknik
Brandteknik   http://www.brand.lth.se/
Byggnadsfysik   http://www.byfy.lth.se
Byggnadsmaterial  http://www.byggnadsmaterial.lt
Byggnadsmekanik  http://www.byggmek.lth.se/
Geoteknik    http://www.tg.lth.se/geot.htm
Installationsteknik  http://www.installation.lth.se
Konstruktionsteknik  http://www.kstr.lth.se
Teknisk akustik   http://www.akustik.lth.se/
Teknisk geologi   http://www.tg.lth.se/geol.htm
Vattenförsörjnings- och 
avloppsteknik   http://www.vateknik.lth.se/
Vattenresurslära   http://aqua.tvrl.lth.se/
Byggande och arkitektur http://www.byggark.lth.se/
Bebyggelsevård   http://www.bv.lth.se/
Byggnadsekonomi  http://www.bekon.lth.se/
Energi och Byggnadsdesign http://www.ebd.lth.se
HDM - Housing Development 
& Management (Boende och 
bostadsutveckling)  http://www.hdm.lth.se
Projekteringsmetodik  http://www.caad.lth.se/
Datavetenskap   http://www.cs.lth.se/
Designvetenskaper  http://www.design.lth.se/
CERTEC - Avdelningen för 
rehabiliteringsteknik  http://www.certec.lth.se/
Ergonomi o Aerosolteknologihttp://www.eat.lth.se
Förpackningslogistik  http://www.plog.lth.se
Industridesign   http://www.ide.lth.se
Innovation    http://www.innovation.lth.se/
Maskinkonstruktion  http://www.mkon.lth.se/

Elektrisk mätteknik  http://www.elmat.lth.se/
Elektrovetenskap  http://www.es.lth.se
Fysik    http://www.fysik.lth.se/
Atomfysik    http://www-atom.fysik.lth.se/
Fasta tillståndets fysik  http://www.ftf.lth.se/
Förbränningsfysik  http://www.forbrf.lth.se/
Kärnfysik    http://nuclearphysics.pixe.lth
Matematisk fysik  http://www.matfys.lth.se/
Industriell elektroteknik 
och automation   http://www.iea.lth.se/
Informationsteknologi http://www.it.lth.se/
Ingenjörshögskolan vid 
Campus Helsingborg  http://www.hbg.lth.se/
Yrkesteknisk högskoleutbild-
ning inom livsmedelsområdethttp://www.yth.lth.se/
Inst för Kemiteknik  http://www.chemeng.lth.se
Inst.i för livsmedelsteknik
Industriell näringslära och 
livsmedelskemi   http://www.inl.lth.se/index_sv
Livsmedelsteknik  http://www.livstek.lth.se/
Livsmedelsteknologi  http://www.livsteki.lth.se/Def
Kemiska institutionen http://www.kc.lu.se
Biofysikalisk kemi  http://www.bpc.lu.se/
Bioorganisk kemi  http://www.bioorganic.lth.se
Bioteknik    http://www.biotek.lu.se/svensk
Immunteknologi   http://www.immun.lth.se/
Materialkemi   http://www.materialkemi.lth.se
Polymerteknologi  http://www.polymer.lth.se/
Teknisk analytisk kemi http://www.teknlk.lth.se/
Teknisk mikrobiologi  http://www.tmb.lth.se/
Tillämpad biokemi  http://www.tbiokem.lth.se/
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Maskinteknologi   http://www.mecheng.lth.se/se/
Hållfasthetslära   http://www.solid.lth.se/
Maskinelement   http://www.mel.lth.se/
Materialteknik   http://www.material.lth.se/
Mekanik    http://www.mek.lth.se/
Mekanisk teknologi och 
verkstygsmaskiner  http://www.mtov.lth.se/index_s
Robotteknik   http://www.robotics.lu.se/
Matematikcentrum  http://www.maths.lth.se/
Matematik    http://www.maths.lth.se/matema
Matematisk statistik  http://www.maths.lth.se/matsta
Numerisk analys  http://www.maths.lth.se/na/
Reglerteknik   http://www.control.lth.se/
Teknik och samhälle  http://www.tft.lth.se/svindex.
Fastighetsvetenskap  http://www.lantm.lth.se
Miljö- och energisystem http://www.miljo.lth.se/
Trafikplanering   http://www.tft.lth.se/sv/index
Trafikteknik   http://www.tft.lth.se/sv/index
Vägbyggnad   http://www.tft.lth.se/sv/index
Teknisk ekonomi och 
logistik
Produktionsekonomi  http://www.iml.lth.se/pm/
Teknisk logistik   http://www.tlog.lth.se/
Telekommunikationssystem http://www.tts.lth.se/
Värme- och kraftteknik http://www.vok.lth.se/index.ht
Energihushållning  http://www.vok.lth.se/eep/inde
Förbränningsmotorer  http://www.vok.lth.se/~ce/i_va
Kraftverksteknik  http://www.vok.lth.se/~tpe/ind
Strömningsteknik  http://www.fm.vok.lth.se/index
Värmeöverföring  http://www.vok.lth.se/~ht/ 
 

Centrumbildning  Webbadress
Arbetsvetenskapligt centrum 
vid Lunds universitet  http://www.kanslis.lu.se/aclu/
Biomikroskopiska enheten http://www.materialkemi.lth.se
CECOST - Centre for Combus-
tion Science and Technologyhttp://www.cecost.lth.se
Centrum for Forskning inom 
Biomolekylar Struktur och 
dynamik    http://www.cbsd.lth.se/
Centrum för högupplösande 
elektronmikroskopi  http://www.oorg2.lth.se/
Centrum för informationstek-
nik i samhällsbyggnad - CITShttp://www.caad.lth.se/cits/st
Centrum för membranteknikhttp://www.cmt.lth.se
Change@Work    http://www.cw.lu.se
CPDC - Center for Chemical 
Process Design and Control http://www.control.lth.se/cpdc
Energigasinstitutet  http://vok-lpd.vok.lth.se/EEP/
Förbränningstekniskt centrum http://www.forbrf.lth.se/combu
Fuktcentrum, LTH  http://www.fuktcentrum.lth.se/
Functional Food Science Centre http://www.ffsc.lu.se
Gasturbinkonsortiet (GTC) http://www.chalmers.se/forskni
GIS-centrum   http://www.giscentrum.lu.se/
Internationella miljöinstitutet - 
IIIEE    http://www.iiiee.lu.se/
Kompetenscentrum Biosepa-
ration, CBioSep   http://www.cbiosep.lth.se/
Kompetenscentrum för 
Amfifila polymerer från 
förnyelsebara råvaror (CAP)http://www.amphipol.lth.se
Kompetenscentrum 
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Kretskonstruktion, CCCD  http://www.tde.lth.se/cccd/
Kretsloppsanpassad 
massafabrik    http://www.stfi.se/mistra/kamp
Livsmedelscentrum Lund  http://www.lu.se/lcl
LUCAS - Centre for Applied 
Software Research @ Lund  http://www.lucas.lth.se
Lunarc - Centrum för tekniska
/vetenskapliga beräkningar vid 
Lunds universitet   http://www.lunarc.lu.se/
Lund Laser Centre - LLC  http://www-llc.fysik.lth.se/LL
Lund University Network for 
International Development 
Activities - LUNIDA   http://www.lu.se/u-centrum/
Lunds universitets centrum för 
riskanalys och riskhantering - 
LUCRAM     http://www.lucram.lu.se/
Medicinskt lasercentrum  http://www-lmlc.fysik.lth.se/
Nanometerkonsortiet (innefat-
tar SSF-satsningarna Quantum 
Materials och Nanoscience for 
future electronic devices  http://www.nano.ftf.lth.se
Nationell nätverk i tillämpad 
matematik     http://www.itm.se/ntm.html
Nationellt resurscentrum för 
fysik      http://elin.pixe.lth.se/fysik/
Personal Communication and 
Computing - PCC   http://www.pcc.lth.se/
Polymercentrum    mailto:christer.ljung@hallf.lt
Re-Flex (Flexible Reality 
Centre)     http://www.reflex.lth.se/refle
SocWare     http://www.tde.lth.se/socware/

Stiftelsen för membranteknikhttp://www.membfound.lth.se/
Sund Electric Energy Network
 - SEEN    http://www.iau.dtu.dk/seen/
Technolution   http://www.technolution.lth.se
Visual Information Technolo-
gy - VISIT    http://visit.cb.uu.se/
Yt- och kolloidcentrum mailto:gerd.olofsson@termk.lu.

Bibliotek    Webbadress
Biblioteket för arkitektur, 
bygg & design   http://bibliotek.arkitektur.lt
Biblioteket för brandteknik http://www.brand.lth.se/bibl/i
Biblioteket för datavetenskap http://www2.cs.lth.se/Bibliote
Biblioteket för Trafik och 
samhällsplanering  http://www.tft.lth.se/Biblio.h
Campus Helsingborg, 
biblioteket    http://www.campus.hbg.lu.se/om
E-husets bibliotek  http://www.ehus.lth.se/bibliot
Fysik o astronomibibliotekethttp://www.fysik.lu.se/library
Kemicentrums bibliotek http://www.bibliotek.kc.lu.se
LTHs studiecentrum och 
bibliotek    http://www.studiecentrum.lth.s
Matematiska biblioteket http://www.maths.lth.se/matsta
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Lunds tekniska högskola, LTH
Internetadress: http://www.lth.se
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Ledningsgruppen för Lunds Tekniska Högskola, LTH
Infrastrukturberedningen, LTH
Forskningsberedningen, LTH
Utbildningsberedningen, LTH
Forskningsnämnder, LTH
Forskarutbildningsnämnden, LTH
Utbildningsnämnder, LTH
Lärarförslagsnämnder, LTH
LTHs kansli
Husstyrelser, LTH
Institutioner vid LTH
Forskningscentra, kompetenscentra och konsortia
Pappers- och pappersmasseindustriutbildning

Katalogansvarig för innehållet på denna sida:Marianne Mårtensson
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2002-03-20

Institutioner vid LT
Avdelningar (motsv):
Institutionen för arkitektur
Byggnadskonstruktion
Geodetisk mätningsteknik
Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Institutionen för byggande och arkitektur
Institutionen för designvetenskaper
Institutionen för elektrisk mätteknik
Institutionen för elektrovetenskap
Institutionen för industriell elektroteknik och automation
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för maskinteknologi
Institutionen för mekanik och material

Institutionen för reglerteknik
Institutionen för teknik och samhälle
Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Institutionen för telekommunikationssystem
Institutionen för värme- och kraftteknik
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Katalogansvarig för innehållet på denna sida:
Organisationsinnehållet senast uppdaterat: 2004-02-19

Umeå universitet UmU                     
http://www.umu.se/
umea.universitet@umu.se

Tekniska högskolan     Tek-nat fak X

Tillämpad fysik och elektronik
institution (ämnen: byggteknik, energiteknik, 
elektronik, maskinteknik, rymdteknik)  Tek-nat fak X

Transportforskningsenheten (TRUM)
arbetsenhet      Sam fak B

Umeå Centre for Interaction Technology  (UCIT)
centrumbildning      Tek-nat fak V
Umeå marina forskningscentrum (UMF)
centrumbildning      (Tek-nat fak)
        utanför campus

Umeå Plant Science Centre
centrumbildning      Tek-nat fak

http://www.umu.se
http://www.umu.se
mailto:umea.universitet@umu.se
mailto:umea.universitet@umu.se


Linköpings universitet LiU                
http://www.liu.se/ 
liu@liu.se  
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU
             
Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik (IKP)
Ämnesområden: Elektroteknik - Energisystem - Fluid och mekanisk 
systemteknik - Hållfasthetslära - Industriell arbetsvetenskap - 
Industriell miljöteknik - Konstruktionsmaterial - Kvalitetsteknik - 
Maskinkonstruktion - Mekanik - Mekanisk värmeteori och 
strömningslära - Monteringsteknik - Produktionssystem - Träteknik 
och design

Institutionen för produktionsekonomi (IPE)
Ämnesområden: Produktionsekonomi

Institutionen för systemteknik (ISY)
Ämnesområden: Bildbehandling - Bildkodning - Datatransmission - 
Elautomatik och datamskinteknik - Elektroniksystem - Elektroniska 
komponenter - Fordonssystem - Informationsteori - Reglerteknik

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Ämnesområden: Datalogi - Elektronik: produktion, byggsätt, design - 
Infrainformatik - Medieteknik - Organisk elektronik - Organisk fysik - 
Tillämpad matematisk fysik - Vetenskaplig visualisering

Karlstads universitet KAU                       
http://www.kau.se
info@kau.se

   Följande uppställning bygger på hur organisationen är strukturerad. 
Utbildningar ges även inom andra områden.
G = Grundutbildning, K = Kandidatutbildning, M = 
Magisterutbildning, Fu = Forskarutbildning, Fo = Forskning

Institutionen för informationsteknologi
Datavetenskap G,K,M,Fu,Fo
Elektroteknik G,K,M
Informatik G,K,M,Fu,Fo
Statistik G,K

Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik
Fysik G,K,M,Fu,Fo
Maskinteknik G,K,M
Matematik G,K,M,Fu,Fo
Materialteknik Fu,Fo
Miljö- och energisystem G,K,M,Fu,Fo

Växjö universitet VXU                             
http://www.vxu.se/
registrator@vxu.se

Länk till peronalen på Teknik och Design.
http://www.vxu.se/td/personal/index.html
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SANATI MEHRI
TD        PROF 1000  
Mehri.Sanati@vxu.se   Kemi

PETERSSON HANS
TD PROF 500  
hans.petersson@vxu.se  Byggteknik
 
BAUDIN ANDERS
TD PROF 1000  
Anders.Baudin@vxu.se  Skog och träteknik

BJÖRHEDEN ROLF
TD PROF 1000  
Rolf.Bjorheden@vxu.se  Skog och 
      träteknikSkogsteknik
ROSLING KAJ
TD PROF 1000  
Kaj.Rosling@vxu.se   Skog och träteknik

THÖRNQVIST THOMAS
TD PROF 1000 
thomas.thornqvist@vxu.se  Skog och träteknik
ÖRLANDER GÖRAN
TD PROF 1000  
goran.orlander@vxu.se  Skog och träteknik skogsskötsel

AL-NAJJAR BASIM
TD PROFBL 1000
      Befordrad professor 
Basim.Al-Najjar@vxu.se  Systemekonomi

PERSSON STELLAN
TD ADJPRO 400
      Adjungerad professor 
stellan.persson@ibp.vxu.se  Kemiglas

KÄLLSNER BO
TD ADJPRO 500
bo.kallsner@vxu.se        
      Adjungeradprofessor Skog och 
      träteknik bärande träkonstruktioner

ALSMARKER TOMAS
TD ADJPRO 200
      Adjungerad professor 
Tomas.Alsmarker@vxu.se  Skog och träteknik 
      träbyggnadskonst 
JOHANSSON CARL-JOHAN
TD ADJPRO 200
      Adjungerad professor 
e-Saknas     Skog och träteknik 
                      konstruktionsteknik träbyggnad

THIDÉ BOMSI
GÄSTPR 200
Gästprofessor e-Saknas  Rymdfysik med inr mot trådlös 
               kommunikation
 
BLECHSCHMIDT JÜRGEN
TD GÄSTPR 200
      Gästprofessor 
Jurgen.Blechschmidt@ips.vxu.se Maskinteknik
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SILFVERHIELM MAGNUS
TD GÄSTPR 100
Gästprofessor 
magnus.silfverhielm@vxu.se  Design arkitekt

BENGTSSON SUNE CHRISS
GÄSTPR 1000
Gästprofessor 
Sune.Bengtsson@ips.vxu.se   Bioenergiteknik

ZETHREUS BJÖRN
TD PROF   
Bjorn.Zethreus@vxu.se   Kemi
 
STERTE JOHAN
Rektor på univ.  PROF 1000
 johan.sterte@adm.vxu.se  Kemisk teknologi

 Länk till personalen vid matematiska och systemtekniska 
institutionen .  http://www.msi.vxu.se/

LÖWE WELF
MSI PROF 1000  
Welf.Lowe@msi.vxu.se   Datalogi
 
NIVRE JOAKIM
MSI PROF 1000  
Joakim.Nivre@msi.vxu.se   Datalingvistik
 
FLENSBURG PER
MSI PROF 1000  

Per.Flensburg@msi.vxu.se  Informatik
 
KHRENNIKOV ANDREI
MSI PROF 1000  
Andrei.Khrennikov@msi.vxu.se Matematik, tillämpad 
      matematik
 
NORDEBO SVEN
MSI PROF 1000  
Sven.Nordebo@msi.vxu.se  Signalbehandling med inr 
      mot trådlös kommunikation 
HOPPE ULRICH
MSI GÄSTPR 200
      Gästprofessor 
Ulrich.Hoppe@msi.vxu.se  Mediateknologi, 
      datavetenskap 

Örebro universitet ÖU                        
http://www.oru.se
info@oru.se

Institutionen för teknik.
    Institutionen för teknik utbildar främst högskoleingenjörer på ett 
tiotal olika program, som leder till ingenjörsexamen, tekn kand eller 
tekn magisterexamen. Det finns även möjlighet att läsa fristående 
kurser. 
Professorer:
Dimiter Driankov    Datateknik
Christer Harrysson   Byggteknik
Ivan Kalaykov    Reglersystem
Alessandro Saffiotti   Datavetenskap
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Dag Stranneby    Elektronikproduktion
Peter Wide    Industriell mätteknik
Georg Fodor    Datateknik med inriktning mot
      datorarkitekturer 
Hans Keife    Maskinteknik 
Rainer Palm    Mätteknik 
Göran Stridh    Byggteknik

Blekinge tekniska högskola BTH        
http://www.bth.se  registrator@bth.se 

Sektionen för teknik
    Sektionen för Teknik (TEK) är  med sina knappt 200 anställda den 
största av Blekinge Tekniska Högskolas fyra sektioner. Vi finns i 
Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Sektionen har ansvar för 
merparten av den verksamhet inom området teknik som bedrivs vid 
BTH. Detta innefattar bland annat arbetsvetenskap, datavetenskap, 
elektroteknik med fokus på telekommunikation och signalbehandling, 
matematik och naturvetenskap, maskinteknik och programvaruteknik.
   I Karlskrona hittar du oss mitt i TelecomCity, i Ronneby sitter vi i 
Soft Centers lokaler och i Karlshamn i högskolans nya lokaler på Östra 
Piren. Denna omgivning ger goda förutsättningar för både lärare, 
forskare och studenter att bedriva sin verksamhet i nära samverkan 
med näringslivet. Ansvarig för sektionens verksamhet är Jan-Olof 
Gustavsson, sektionschef.

TEK är indelad i sex avdelningar

    * Avdelningen för interaktion och systemdesign (AIS)
    * Avdelningen för matematik och naturvetenskap (AMN)

    * Avdelningen för maskinteknik (AMT)
    * Avdelningen för programvarusystem (APS)
    * Avdelningen för signalbehandling (ASB)
    * Avdelningen för telekommunikationssystem (ATS) 

Snabbfakta om TEK
* Beräknad omsättning 2004 är cirka 101 Mkr
      - forskningsverksamheten motsvarar ungefär 60 %
      - grundutbildningen omfattar cirka 40 %
* Ansvar för ca 35 utbildningsprogram
* Bedriver forskarutbildning inom 9 forskarutbildningsämnen
* Knappt 200 anställda

 Ansvarig för sidan: Karin Jakobsson | Sidan ändrad: 2004-06-01

Sektionen för Teknik består av sex avdelningar.
* Avdelningen för Interaktion och Systemdesign (AIS)
   Avdelningschef: Olle Lindeberg
* Avdelningen för Maskinteknik (AMT)
   Avdelningschef: Mats Walter
* Avdelningen för Matematik och Naturvetenskap (AMN)
    Avdelningschef: Eva Pettersson
* Avdelningen för Programvarusystem (APS)
    Avdelningschef: Michael Mattsson
* Avdelningen för Signalbehandling (ASB)
    Avdelningschef: Sven Johansson
* Avdelningen för Telekommunikationssystem (ATS)
    Avdelningschef: Anders Nelsson
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Högskolan i Jönköping HJ                    
http://www.hj.se/   info@hj.se

Ingenjörshögskolan
    Ingenjörshögskolan är organiserad i 10 avdelningar. Utbildningarna 
bedrivs inom avdelningarna för Belysning, Byggnadsteknik, Data- och 
elektroteknik, Fysik, Kemiteknik, Maskinteknik och Industriell 
organisation samt Matematik.
    De fokuserade forskningsområdena är framförallt organiserade 
inom avdelningarna för Data- och elektroteknik samt Maskinteknik 
och Industriell organisation. Viss forskning bedrivs även inom andra 
avdelningar.
   Avdelningen för Näringslivssamverkan är en kontaktyta gentemot 
det omgivande samhällets olika aktörer som Ingenjörshögskolan 
samverkar med i olika sammanhang. De administrativa funktionerna är 
organiserade i två olika avdelningar, Utbildningsadministration och 
VD-kansli.
Avdelningar
o Byggnadsteknik
o Belysningslära
o Data- och Elektroteknik
o Kemiteknik
o Maskinteknik och Industriell org.
o Fysik
o Matematik
o Näringslivssamv.
o Utbildningsadm.
o VD:s kansli
(Senast uppdaterad: Tisdag 04 november 2003 | Sidansvarig: Anna 
Rönnecke)

Högskolan i Kalmar HK                        
http://www.hik.se/ info@hik.se

Teknik
Miljöteknik och återbruk William Hogland Teknik
Mätteknik    Wlodek Kulesza  Teknik
Eco-Design     Reine Karlsson  Teknik

Malmö högskola MAH                          
http://www.mah.se  info@mah.se

Teknik och samhälle
    Teknik och teknikutveckling påverkar samhället på en mängd 
områden och nivåer. På samma sätt påverkar och driver samhället den 
tekniska utvecklingen i olika riktningar. För att förstå samspelet 
mellan teknik och samhälle måste utbildningar vara flervetenskapliga 
samt integrera olika aspekter av teknik och samhällsvetenskap. 
Utbildningarna skall vara av hög kvalitet och anpassade till en 
internationaliserad värld. Verksamheten skall präglas av nytänkande 
och förnyelse avseende såväl grundutbildning som forskning.
    Grundutbildning ges i form av ämnes- och programstudier. 
Utbildningen planeras och genomförs med beaktande av studenternas 
och samhällets behov. De ämnen som utvecklas skall ha relevans för 
studier av samspelet mellan teknik och samhälle. Stor vikt skall läggas 
vid att bredda rekryteringsunderlaget till högskolestudier. Program 
skall vara flervetenskapliga och sträva efter att ge ett helhetsperspektiv 
på samhälls- och teknikutveckling.
    Pedagogiskt nytänkande skall prägla undervisningen, inte minst för 
att ge studerandegrupper med olika bakgrund bästa möjliga 

http://www.hj.se
http://www.hj.se
mailto:info@hj.se
mailto:info@hj.se
http://www.hik.se
http://www.hik.se
mailto:info@hik.se
mailto:info@hik.se
http://www.mah.se
http://www.mah.se
mailto:info@mah.se
mailto:info@mah.se


förutsättningar för lyckade studier. Alla lärare skall kunna bidra till ett 
studentaktivt lärande genom att bl.a. utnyttja de möjligheter som 
problembaserat lärande och projektorganiserad undervisning ger. 
Teknik och samhälle skall aktivt satsa på pedagogiskt utvecklings- och 
kvalitetsarbete.
    Forskningen skall ta sin utgångspunkt i aktuella problemområden i 
samhället men också i de frågeställningar som uppkommer inom 
etablerade forskningsområden. Forskningen skall bygga på ämnesdjup 
men skall också sträva efter flervetenskaplighet.
    Teknik och samhälle skall aktivt satsa på samverkan med det 
omgivande samhället. Centrumbildningar som exempelvis Centrum 
för fastighetsföretagande och Stadsekologiskt kunskaps- och 
utvecklingscentrum skall stödjas tillsammans med andra initiativ där 
högskola, näringsliv och offentliga myndigheter samverkar.

Senast uppdaterad 2004-12-09 av Birgitta Morell.

Enheter
   Teknik och samhälle är indelat i fyra flervetenskapliga enheter för 
undervisning och forskning:
IPF - Innovation, Produktion och Företagande
ITAL - Informationsteknologi och Arbetslivets Lärande
MATNAS - Matematik, Naturvetenskap och Språk
STEN - Stadsutveckling och Energi

 Senast uppdaterad 2004-03-01 av Birgitta Morell

INNOVATION, PRODUKTION OCH FÖRETAGANDE
Division of Innovation, Production and Management
    Enheten ansvarar för genomförandet av såväl fristående kurser som 
kurser som ingår i utbildningsprogram. Kurserna är grupperade enligt 

följande där varje grupp har en ämnesledare GU:
* Design: Jerker Brandt
* Ekonomi: Rolf Mörnlid
* Grafisk teknik: Henriette Lucander
* Juridik: Per-Henning Grauers
* Maskinkonstruktion: Rolf Martinsson
* Maskinteknik: vakant
Särskild forskningsverksamhet på enheten
* Materialvetenskap: Per Ståhle von Schwerin
Övrig verksamhet som sorterar under enheten
* Verkstad: Torbjörn Svensson
Senast uppdaterad  2004-08-25 av Mats Berg.

 IT OCH ARBETSLIVETS LÄRANDE
Division of IT, Organization and Learning
   Enheten ansvarar för genomförandet av såväl fristående kurser som 
kurser som ingår i utbildningsprogram. Kurserna är grupperade enligt 
följande där varje grupp har en ämnesledare GU:
* Arbetsvetenskap: Mikael Ottosson
* Automation och elektroteknik: Kristian Fridh
* Datavetenskap: Bengt J. Nilsson
* Genusvetenskap: Monika Edgren
* Statsvetenskap: Kristian Sjövik
Särskild forskningsverksamhet på enheten
* Öresundsregionen
* Svensk IT-politik - styrning, makt, demokrati
 
Senast uppdaterad  2004-08-16 av Mats Berg.



 MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH SPRÅK 
Division of Mathematics, Natural Sciences and Language
   Enheten ansvarar för genomförandet av grundläggande kurser som 
ingår i de flesta av utbildningsprogrammen vid Teknik och samhälle. 
Kurserna är grupperade enligt följande där varje grupp har en 
ämnesledare GU:
* Fysik: Johan Helgesson
* Kemi: Bertil Hagberg
* Matematik, statistik: Yuanji Cheng
* Språk: Craig Marshall
Forskning inom Teknik och samhälle
 
Senast uppdaterad 2003-09-01 av Stefan Diehl.

STADSUTVECKLING OCH ENERGI 
Energy, Environment and Urban Planning
    Enheten ansvarar för genomförandet av såväl fristående kurser som 
kurser som ingår i utbildningsprogram. Kurserna är grupperade enligt 
följande där varje grupp har en ämnesledare GU:
* Byggteknik: Susanne Sjöström-Hermansson
* Energisystem: Sören Dahlin
* Fastighetsvetenskap: vakant
* Miljövetenskap: Per Hillbur
Särskild forskningsverksamhet på enheten
* Miljövetenskaplig forskningsplattform

Senast uppdaterad 2004-09-24 av Monica Cederholm.

Mitthögskolan MH (Mittuniversitetet)                                 
http://www.mh.se  från den 1 januari: www.miun.se. 
registrator@mh.se
Den 1 januari 2005 blir Mitthögskolan Mittuniversitetet!

Institutionen för informationsteknologi och medier
Institutionen för teknik, fysik och matematik

Kurser - ämnesområden och ämnen
 * Naturvetenskap och Teknik
          o info  Biologi
          o info  Byggnadsteknik
          o info  Datavetenskap
          o info  Energiteknik
          o info  Elektroteknik
          o info  Fysik
          o info  Grafisk design
          o info  Geografi
          o info  Kemi
          o info  Kemiteknik
          o info  Kvalitetsteknik
          o info  Matematik/Tillämpad matematik
          o info  Matematisk statistik
          o info  Maskinteknik
          o info  Miljövetenskap
          o info  Skogshushållning
          o info  Teknik
Program
    * Civilingenjörsutbildningar
          o Civilingenjörsutbildning, informationsteknologi
          o Civilingenjörsutbildning, teknisk design
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    * Ingenjörsutbildningar
          o Byggingenjör
          o Data- och elektroingenjör
          o Driftingenjör
          o Elektroingenjör
          o Internetbaserad högskoleingenjörsutbildning i     
 datateknik/elektroteknik
    * IT- och datautbildningar
          o Arkivvetenskaplig utbildning med inriktning mot elektronisk  
 informationsförvaltning
          o Bachelor Courses in Computer Science & Electrical 
 Engineering, given in English. Year One Package
          o Bachelor Courses in Computer Science & Electrical 
 Engineering, given in English. Year two Package
          o Datateknik, introduktion
          o Datateknikutbildning
          o Magisterutbildning i datateknik
          o Magisterutbildning med inriktning elektronikkonstruktion
          o Magisterutbildning med inriktning mot ICT (Information, 
 Communication and Technology)
          o Magisterutbildning med inriktning nätverk och  
 kommunikationssystem
          o Master's Programme in Electrical Engineering
          o Medieteknikutbildning
          o Programutveckling, introduktion
          o Programvaruteknikutbildning
          o Systemvetenskaplig utbildning
          o Webbdesign
    * Teknikerutbildningar
          o Högskoletekniker

Mälardalens högskola MdH                   
http://www.mdh.se
info@mdh.se

Institutionen för Datavetenskap
Lars Asplund
Professor i datorteknik med inriktning mot System-on-Chip

Mats Björkman
Professor i datakommunikation

Ivica Crnkovic
ABB-professuren i industriell programvaruteknik
Personlig hemsida

Gerhard Fohler
Professor i datateknik

Hans A. Hansson
Professor i datateknik med inriktning mot realtidssystem
Personlig hemsida

Lennart Lindh
Biträdande professor i datateknik
Personlig hemsida
Björn Lisper
Professor i datateknik med inriktning mot systemarkitektur för 
realtidssystem
Personlig hemsida

Christer Norström

http://www.mdh.se
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Professor i datateknik

Ansvarig för informationen på sidan: Gunnar Widforss.
Senaste ändring: 2004-09-27.

Institutionen för Elektronik
Ylva Bäcklund
Professor i elektroteknik
Personlig hemsida

Lennart Harnefors
Professor i elektroteknik
med inriktning mot tillämpad signal- och reglerteknik

Bertil Hök
Adjungerad professor i elektrisk mätteknik
med inriktning mot medicinsk teknik

Göran Nilsson
Adjungerad professor i medicinsk teknik med inriktning mot teknisk-
kardiologisk vetenskap

Ansvarig för informationen på sidan: Gunnar Widforss.
Senaste ändring: 2003-04-23.

Institutionen för Samhällsteknik
Rebei Bel Fdhila
Adjungerad professor i CFD och modellering av processystem

Bengt Boström

Adjungerad professor i limnisk närsaltsomsättning

Erik Dahlquist
Professor i energiteknik

Hans G Lundberg
Adjungerad professor i internationell miljökommunikation

Jafar Mahmoudi
Adjungerad professor i fluiddynamik och värmeöverföring vid 
metallurgiska processer

Ansvarig för informationen på sidan: Gunnar Widforss.
Senaste ändring: 2004-09-30.

Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling
Roland Andersson
Professor i innovationsteknik

Roland Heickerö
Professor i innovationsteknik

Mats Jackson
Professor i innovativ produktion

Kaj Mickos
Adjungerad professor i innovationsteknik

Rune Pettersson
Professor i informationsdesign
Personlig hemsida



Carl Rollenhagen
Adjungerad professor i innovationsteknik

Yvonne Waern
Adjungerad professor i informationsdesign med inriktning mot 
kognintion och kommunikation

Bengt-Arne Vedin
Adjungerad professor i innovationsteknik
 
Ansvarig för informationen på sidan: Gunnar Widforss.
Senaste ändring: 2004-09-30.

Högskolan i Borås HB                           
http://www.hb.se 
registrator@hb.se

Institutionen Ingenjörshögskolan (IH)
    Stor valfrihet är karaktäristiskt för ingenjörsutbildningen i Borås – 
både när det gäller kompetensprofil, vidareutbildning efter examen 
eller utlandsstudier.

Ingenjörshögskolan
Program och kurser
Yrkeshögskoleutbildningar
* Yrkeshögskoleutbildning - Byggteknik, 80 p
* Yrkeshögskoleutbildning - Elkraft- och värmeteknik, 80 p

Basårsutbildningar

* Tekniskt basår, 40 veckor
* Tekniskt/Naturvetenskapligt basår, 40 veckor
* Teknisk bastermin, 20 veckor

Högskoleingenjörsutbildningar
* Öppen ingång till högskoleingenjörsutbildning
* Byggingenjörsutbildning, 120 p
* Dataingenjörsutbildning, 120 p
* Elektroingenjörsutbildning - Elektronik, 120/130 p
* Elektroingenjörsutbildning - Elkraft- och värmeteknik, 120/130 p
* Energiingenjör, 120/130 p
* Industriell ekonomi - Affärsingenjör, 140 p
* Industriell ekonomi - Logistikingenjör, 140 p (Varberg)
* Kemi - Bioingenjör, 120/130 p
* Maskiningenjörsutbildning - Logstik, 120/130 p
* Maskiningenjörsutbildning - Industriell produktion, 120/130 p
* Maskiningenjörsutbildning - Produktdesign, 120/130 p
Magisterutbildningar 121-200 poäng
* Teknologie magisterutbildning i byggteknik - innemiljö
* Teknologie magisterutbilding i elektroteknik - Datorstyrd * 
Teknologie magisterutbilding i elektroteknik - Elkraft- och värmteknik
* Teknologie magisterutbilding i elektroteknik - Kommunikation och 
signalbehandling
* Teknologie magisterutbilding i kemiteknik - Bioteknik
* Teknologie magisterutbilding i kemiteknik - Miljöteknik
* Teknologie magisterutbilding i maskinteknik - Datorstyrd       
    automation
* Teknologie magisterutbilding i maskinteknik - Logistik
* Teknologie magisterutbilding i maskinteknik - Kvalitetsteknik
* Waste Management and Resource Recovery Technology
* Implementation of Sustainable Technology (Asia Link)

http://www.hb.se
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Institutionen Textilhögskolan (THS)
    Kan även kallas Sveriges Textilhögskola. Institutionen tillhör det 
fåtal europeiska högskole- och universitetssäten med en egen 
textilindustriell fullskalemiljö. 

Teknik
Program
Bioingenjör - Kemiteknik, 120/130/200 poäng
Byggingenjörsutbildning, 120/200 poäng
Dataingenjörsutbildning, 120 poäng
Designteknikerutbildning inom konfektion, med inriktning mot 
internationell tillverkning, 80 poäng
Elektroingenjörsutbildning - elektronik, 120/130/200 poäng
Elektroingenjörsutbildning - elkraft- och värmeteknik, 120/130/200 
poäng
Energiingenjör, 120/130/200 poäng
Fastighetsmäklarutbildning uppdragsutbildning, 80 poäng
Fastighetsmäklarutbildning, 80 poäng
Industriell ekonomi - affärsingenjör 140/200 poäng
Industriell ekonomi - logistik, 140/200 poäng
Magisterutbildning i textilteknologi, 40 poäng
Maskiningenjör - logistik, 120/130/200 poäng
Maskiningenjörsutbildning - industriell produktion, 120/130/200 
poäng
Maskiningenjörsutbildning - produktdesign, 120/130/200 poäng
Teknisk bastermin, 20 veckor.
Tekniskt basår, 40 veckor
Tekniskt/Naturvetenskapligt basår, 40 veckor
Teknologie magisterutbildning i byggteknik - innemiljö, 121 - 200 
poäng

Teknologie magisterutbildning i elektroteknik - datorstyrd automation, 
121 - 200 poäng
Teknologie magisterutbildning i elektroteknik - elkraft- och 
värmeteknik, 121 - 200 poäng
Teknologie magisterutbildning i elektroteknik - kommunikation och 
signalbehandling, 121 - 200 poäng
Teknologie magisterutbildning i kemiteknik - bioteknik, 121 - 200 
poäng
Teknologie magisterutbildning i maskinteknik - datorstyrd automation, 
121 - 200 poäng
Teknologie magisterutbildning i maskinteknik - logistik, 121 - 200 
poäng
Textilingenjörsutbildning, 120 poäng
Textilvetenskap med inriktning mot handvävning, 120 poäng
Waste Management and Resource Recovery Technology, 121 - 200 
poäng
Yrkeshögskoleutbildning - Byggteknik, 80 poäng
Yrkeshögskoleutbildning - Elkraft- och värmeteknik, 80 poäng
Öppen ingång ingenjörsutbildning, 120 poäng
Öppen ingång med valfri inriktning, 120 poäng
Kurser
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare, 5 poäng (halvfart)
Textil materiallära, 5 poäng (kvartsfart | distans)
Textil
Program
Designteknikerutbildning inom konfektion, med inriktning mot 
internationell tillverkning, 80 poäng
Magisterutbildning för textilekonomer, 40 poäng
Magisterutbildning i mode- och textildesign, 80 poäng
Magisterutbildning i textilteknologi, 40 poäng
Master’s Degree Programme in Fashion and Textile Design, 80 credits



Modedesignutbildning, 120 p
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor
Textildesignutbildning, 120 poäng
Textilekonomutbildning, 120 poäng
Textilingenjörsutbildning, 120 poäng
Textilvetenskap med inriktning mot handvävning, 120 poäng
Kurser
Advanced tools and methods for demand driven supply chain 
management, 5 poäng (helfart)
Design management, 10 poäng (halvfart)
Designteori och designmetodik, 5 p (halvfart)
Färglära, 5 poäng (halvfart | distans)
Konst- och designhistoria, 10 poäng (halvfart)
Textil Digital Design, 1 - 10 poäng (halvfart)
Textil materiallära, 5 poäng (kvartsfart | distans)
Textil- och dräkthistoria, 10 poäng (halvfart)
Textil översiktskurs, 5 poäng (halvfart | distans)

Högskolan i Borås | Sidansvarig: elin.ahlgren@hb.se
Senast uppdaterad: 2004-10-01 

Institutionen Textilhögskolan (THS)
Program
Designteknikerutbildning inom konfektion, med inriktning mot 
internationell tillverkning, 80 p.
Magisterutbildning för textilekonomer, 40 p.
Magisterutbildning i mode- och textildesign, 80 p.
Magisterutbildning i textilteknologi, 40 p.
Master’s Degree Programme in Fashion and Textile Design, 80 credits
Modedesignutbildning, 120 p
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor

Textildesignutbildning, 120 p.
Textilekonomutbildning, 120 p.
Textilingenjörsutbildning, 120 p.
Textilvetenskap med inriktning mot handvävning, 120 p.
Till alfabetisk lista över alla program
Kurser
Designteori och designmetodik, 5 p
Färglära, 5 p.
Konst- och designhistoria, 10 p.
Textil Digital Design, 1 - 10 p.
Textil materiallära, 5 p.
Advanced tools and methods for demand driven supply chain 
management, 5 p.
Design management, 10 p.
Textil materiallära, 5 p.
Textil- och dräkthistoria, 10 p.
Textil översiktskurs, 5 p.

Sidansvarig: jonas.hagglund@hb.se

Högskolan i Borås HB. Tillägg maj 2006. 
Institutionen Ingenjörshögskolan (IH)
Stor valfrihet är karaktäristiskt för ingenjörsutbildningen i Borås – 
både när det gäller kompetensprofil, vidareutbildning efter examen 
eller utlandsstudier. 

Dragu Atanasiu IH 
dragu.atanasiu@hb.se 033-4354659 DAT   Professor

Ingemar Samuelson IH 
ingemar.samuelson@hb.se 033-4354683 INS  Professor
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Ian Sillitoe IH 
ian.sillitoe@hb.se 033-4354207ISI    Professor  

Mikael Skrifvars IH 
mikael.skrifvars@hb.se 033-4354497MSK   Professor  

Mohammad Taherzadeh IH 
mohammad.taherzadeh@hb.se 033-4355908MJT  Professor  

Håkan Torstensson IH 
hakan.torstensson@hb.se 033-4355971HOT   Professor  

Johan Wikander IH 
johan.wikander@hb.se 033-4354653JWI   Gästprofessor  

Högskolan Dalarna HDa                        
http://www.du.se/ 
registrator@du.se 
Matematik, naturvetenskap och teknik
    Institutionen för Matematik, naturvetenskap och teknik utbildar 
ingenjörer inom Material-, Maskin-, Bygg-, Kemi-, Miljö- samt Berg- 
och Mineralteknik. Dessutom utbildas lärare inom ämnena Matematik, 
Fysik och Biologi.
    Den största delen forskning på institutionen görs inom 
Materialvetenskap, Miljöteknik och Träteknologi, men också 
Kemiteknik är under uppsegling med sin Malariaforskning. 
Forskningen har en spännvidd från Malaria till LCD och Ytteknik till 
Avfallshantering och syntetiska bränslen.

    Institutionen har idag drygt 100 anställda och 2000 studenter. Vår 
målbild är π, att antalet ingenjörsstudenter och lärarstudenter inom 
Naturvetenskap skall bli ungefär tre gånger fler inom tre år.
Ämnen som ges på institutionen för Matematik, naturvetenskap 
och teknik
Berg- och mineralteknik
Biologi
Byggteknik
Fysik
Fysikdidaktik
Kemi
Kemiteknik
Maskinteknik
Matematik/tillämpad matematik
Matematikdidaktik
Materialteknik
Materialvetenskap
Miljöteknik
Träteknologi
Vetenskapskommunikation

Högskolan i Gävle HiG                         
http://www.hig.se
registrator@hig.se

Naturvetenskap och teknik
BECKMAN CLAES  PROF  Elektronik/ 
        
 Mikrovågsteknik
BENGTSSON LARS  PROF  Innovation
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HAAGENRUD SVEIN ADJPRO  Materialensnedbrytning
KESKITALO NICLAS ADJPRO  Elektronik
LENNER MATZ  PROF  Maskinteknik 
        inriktning 
        produktionsteknik
MOSHFEGH BAHRAM PROF  Värmeöverföring med 
        inriktning mot 
        inneklmat-och 
        energiteknik
NORDLANDER EDVARD PROF  Elektronik
OTTOSSON ALLAN  ADJPRO  Bellysningsteknik
RYSTEDT BENGT  ADJPRO   Geografisk informa- 
                                                                          tionsteknik
SANDBERG MATS  PROF  Inomhusmiljö, 
        strömningslära
SEIPEL STEFAN  PROF  Datorgrafik
SJÖSTRÖM CHRISTER PROF  Byggnadskvalitet
SKYTTNER LARS  PROF  Informationsteknik 
        inriktning 
        systemvetenskap
SÖDERSTRÖM OVEPROF   Trämaterialteknik
ÖSTMAN ANDERS  PROF  Geomatik

Högskolan i Halmstad HH                     
http://www.hh.se/ registrator@hh.se

Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik. 
IDE   
Baerveldt, Albert Jan   Professor

Albert-Jan.Baerveldt@ide.hh.se
  
Bigun, Josef    Professor 
Josef.Bigun@ide.hh.se
  
Bordag, Ljudmila   Professor 
 
Bååth, Lars    Professor 
Lars.Baath@ide.hh.se
 
Hammerstrom, Daniel Wayne Gästprofessor 
 
Holmberg, Ulf    Professor  

Jonsson, Magnus   Professor
Magnus.Jonsson@ide.hh.se

Larsson, Tony    Professor
Tony.Larsson@ide.hh.se
  
Pettersson, Håkan   Professor
Hakan.Pettersson@ide.hh.se

Svensson, Bertil    Professor 
Bertil.Svensson@ide.hh.se 

Verikas, Antanas   Professor  
Antanas.Verikas@ide.hh.se

Sektionen för Ekonomi och Teknik.  SET  
Edgren, Jan     Adjungerad professor
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jan.edgren@set.hh.se 
 
Fleischer, Siegfried   Professor
siegfried.fleischer@set.hh.se  

Franzen Lars-Gunnar   Professor  
lars-gunnar.franzen@set.hh.se

Hofmaier, Bernd   Professor 
bernd.hofmaier@set.hh.se 

Hörte, Sven Åke    Professor
sven-ake.horte@set.hh.se
  
Larsson, Bengt    Professor 
bengt.larsson@set.hh.se
 
Rosén Bengt-Göran   Professor 
bengt-goran.rosen@set.hh.se 

Weisner, Stefan    Professor 
stefan.weisner@set.hh.se 

Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik
    IDE-sektionen är den mest forskningsintensiva sektionen vid 
Högskolan i Halmstad.
  Inom IDE-sektionen bedrivs forskning och undervisning inom 
datorteknik, datalogi, datakommunikation, elektroteknik, bildanalys, 
mekatronik, fotonik, realtidssystem, signalanalys, fysik, intelligenta 
system, matematik och informatik.

   Arbetet vid sektionen finansieras till lika delar med forskningsmedel 
och medel för grundutbildning.

IDE-sektionen är en forskningsintensiv enhet och forskningen 
bedrivs vid följande fyra laboratorier:
   CC-lab (Computing and Communication) där forskning inom 
området Inbyggda system bedrivs
   EF/MA-lab (Electro-Physics/Mathematics) där forskning inom 
områdena Industriell fysik, Fotonik samt Tillämpad matematik 
bedrivs
   IS-lab (Intelligent Systems) där forskning inom området 
Intelligenta system bedrivs
   MI-lab (Man and Information technology) där forskning inom 
Informatikområdet bedrivs.

Sektionen för Ekonomi och Teknik
[School of Business and Engineering]
   På sektionen för Ekonomi och Teknik ansvarar vi för utbildning och 
forskning i de ekonomiska vetenskaperna, ingenjörsvetenskap och 
naturvetenskap.
    Flera av våra  utbildningar är unika i landet. De kämmetecknas av 
handlingsinriktning, projektarbeten, internationellt utbyte och 
möjgheter till företagspraktik. Vi erbjuder utbildningar på kandidat- 
och magisternivå och har också ett stort utbud av friståede kurser. 
    Forskning bedrivs inom bl a innovation och produktutveckling, 
internationellt företagande, finansiering, småföretag och 
entreprenörskap, byggprocesser, vindkraft och våtmarker. 
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Högskolan Kristianstad HKr                    
http://www.hkr.se info@hkr.se

Teknik
    "Teknik i människans tjänst" 
Välkommen att lära mer om teknik, data, och/eller miljö! 
    Utveckling och anpassning av den teknik, som är en del av vår 
vardag, kan du vara med och påverka. Vi kan erbjuda flera olika 
ingenjörsutbildningar liksom fristående kurser, ofta med ett 
internationellt perspektiv.
    I det breda utbudet kan nämnas kurser inom data, digital musik och 
bild, elektronik, maskinteknik, produktion och ledarskap, plastteknik 
liksom vatten- och miljöteknik. Vi sätter fokus på områden som 
innovation, utveckling och entreprenörskap.
    Du får med andra ord kunskaper inom olika teknikområden, som är 
användbara, oavsett vilka planer du har inför framtiden.
Examensarbeten och praktik på företag och förvaltningar skapar 
möjligheter till en kommande anställning.

Program
Data- och elektronikingenjörsprogrammet (120ht-intag/140vt-intag), 
120/140p leder till examen som Högskoleingenjör altenativt 
Teknologie kandidat./ Electronics and Computer Science

Datasystemutvecklingsprogrammet 120p leder till examen som 
Kandidat./ Bachelor programme in Computer Software Development

Högskoleingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi
120/140 p/
Industrial Engineering and Management

Högskoleingenjörsprogrammet Maskinteknik 120/140 p/
Mechanical Engineering

Industriell management med eller utan integrerad ingenjörspraktik 
(120ht-intag/140vt-intag), 120/140p leder till examen som 
Högskoleingenjör altenativt Teknologie kandidat./
Industrial Management with or without Work Integrated Learning

Magisterprogram med ämnesbredd, inriktning inbyggda datorsystem, 
60p /
Master programme in Embedded Systems

Magisterprogram med ämnesbredd, inriktning digital 
kommunikationsdesign, 50/60p /
Master programme in Digital Communication Design

Magisterprogram med ämnesdjup i maskinteknik med inriktning 
polymerteknik, 80p / Master programme in Mechanical Engineering 
with specialization in Polymer Engineering

Magister med ämnesbredd, inriktning matsäkerhet och 
livsmedelskvalitet, 60p  /
Degree of Master in Food Quality Management

Magisterprogram med ämnesbredd, inriktning miljö- och 
kvalitetsmanagement , 60p / Degree of Master in Environmental and 
Quality Management

Maskiningenjörsprogrammet med eller utan integrerad 
ingenjörspraktik (120ht-intag/140vt-intag), 120/140p leder till examen 
som Högskoleingenjör altenativt Teknologie kandidat./

http://www.hkr.se
http://www.hkr.se
mailto:info@hkr.se
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Mechanical Engineering with or without Work Integrated Learning

Naturvårdsingenjörsprogrammet, 120/140p (Ersätts av Vatten- och 
miljöteknik fr o m ht 2004)

Polymeringenjörsprogrammet, 120/180p (Ersätts av 
Maskiningenjörsprogrammet fr o m ht 2003)

Vatten- och miljöteknik, 140/200p NYHET! leder till examen som 
Högskoleingenjör altenativt Teknologie kandidat./
Ecological Engineering - Water Management

Senast uppdaterad 2004-05-28 av Marie Gunnarsson Ekström

Högskolan i Skövde HS                     
http://www.his.se/  info@his.se

Naturvetenskap och teknik

Sten F. Andler, professor i datavetenskap, särskilt distribuerade system 
och realtidssystem  [personlig hemsida]

Sharma Chakravarthy, adjungerad professor  [personlig hemsida]

Dag Ericsson, adjungerad professor i e-logistik

Barbara Gawronska, professor i datalingvistik  [personlig hemsida]

Krister Karlsson, professor i fysik med inriktning mot fasta 
tillståndens teori  [personlig hemsida]

Anders Malmsjö, professor i datavetenskap med inriktning mot 
informatik med systemvetenskap[personlig hemsida]

Lars Niklasson, professor i datavetenskap, särskilt artificiell intelligens  
[personlig hemsida]

Ulf Stigh, professor i materialmekanik  [personlig hemsida]

Kjell Törnblom, professor i socialpsykologi  [personlig hemsida]

Leo de Vin, professor i automatiseringsteknik  [personlig hemsida]

Benkt Wangler, professor i datavetenskap med inriktning mot 
informationssystemutveckling  [personlig hemsida]

Tom Ziemke, professor i kognitionsvetenskap med inriktning mot 
kognitiv robotik  [personlig hemsida]
  
text: Jessica Johansson, uppdaterad: 2004-11-04 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTU  
Högskolan Väst
http://www.htu.se/ registrator@htu.se

Naturvetenskap och teknik
Lars Ekedahl                           
lars.ekedahl@htu.se     Professor i kemisk ytfysik

Kenneth Eriksson                
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kenneth.eriksson@htu.se      Professor i matematik med 
      inriktning mot numerisk 
      modellering
Göran Olsson                            
goran.olsson@htu.se     Professor i industriell 
      arbetsvetenskap

Göteborgs universitet GU  
ITuniversitet. Datavetenskap
Coquand Thierry
Dybjer Peter
Hughes John
Nordström Bengt
Sheeran Mary
Smith Jan, FD
Stålmarck Gunnar
ITuniversitetet. Informationsteknologi
Dahlbom Bo
Ljungberg Fredrik
Mathiassen Lars
Pries Heye Jan
Stenström Per

Uppsala universitet UU. Tillägg maj 2006.
10600 Informationsteknologi, inst f
ABDULLAH PAROSH  Professor bef univlektor 
      Informationsteknik
ANDERSSON ARNE   Professor, anst UU  
      Informationsteknik
CARLSSON BENGT   Professor bef univlektor 

      Informationsteknik
GULLIKSEN JAN   Professor bef univlektor 
      Informationsteknik
GUNNINGBERG PER  Professor, anst UU  
      Informationsteknik
HAGERSTEN ERIK   Professor, anst UU  
      Informationsteknik
JONSSON BENGT   Professor, anst UU  
      Informationsteknik
LANSHAMMAR HÅKAN  Professor bef univlektor 
      Informationsteknik
LÖTSTEDT PER   Professor, anst UU  
      Tillämpad matematik
MEDVEDEV ALEXANDER Professor bef univlektor 
      Informationsteknik
PARROW JOACHIM   Professor bef univlektor 
      Informationsteknik
RISCH TORE    Professor, anst UU  
      Informatik, data- o systemvet
SANDBLAD BENGT   Professor bef univlektor 
      Informationsteknik
STOICA PETER   Professor, anst UU  
      Informationsteknik
SÖDERSTRÖM TORSTEN Professor, anst UU 
      Informationsteknik
THUNE MICHAEL   Professor bef univlektor 
      Informationsteknik
TÄRNLUND STEN-ÅKE  Professor, utn av reg  
      Informationsteknik
WANG YI     Professor bef univlektor 
      Informationsteknik
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17000 Bildanalys, centr f 
BENGTSSON EWERT  Professor, anst UU  
      Informationsteknik
BORGEFORS GUNILLA  Professor, gäst   
      Informationsteknik
SEIPEL STEFAN   Professor, anst UU  
      Informationsteknik
12510 Teknikvetenskaper, Fasta tillst el
BERG SÖREN    Professor, utn av reg  
      Elektroteknik, elektronik och 
fotonik
KATARDJIEV ILIA   Professor bef univlektor 
      Teknisk materialvetenskap
12520 Teknikvetenskaper, fast tillst fys
GRANQVIST CLAES-GÖRAN Professor, utn av reg  
      Fysik
NIKLASSON GUNNAR  Professor, anst UU  
      Fysik
NORDBLAD PER   Professor bef univlektor 
      Fysik
RIBBING CARL-GUSTAF  Professor bef univlektor 
      Fysik
ROOS ARNE    Professor bef univlektor 
      Fysik
SVEDLINDH PETER   Professor bef univlektor 
      Fysik
WÄCKELGÅRD EWA  Professor bef univlektor 
      Fysik

12530 Teknikvetenskaper, hållfasthetsl
LUNDBERG BENGT   Professor, utn av reg  

      Teknisk materialvetenskap
12540 Teknikvetenskaper, ellära/åskf
COORAY VERNON   Professor bef univlektor 
      Elektroteknik,elektronik, och 
fotonik
LEIJON MATS    Professor, anst UU  
      Elektroteknik, elektronik och 
fotonik
THOTTAPPILLIL RAJEEV Professor bef univlektor
      Elektroteknik, elektronik och 
fotonik
12550 Teknikvetenskaper, tribologi
HOGMARK STURE   Professor, anst UU  
      Teknisk materialvetenskap
JACOBSON STAFFAN  Professor bef univlektor 
      Teknisk materialvetenskap
12551 Teknikvetenskaper, MST
JOHANSSON STEFAN  Professor bef univlektor 
      Teknisk materialvetenskap
SCHWEITZ JAN-ÅKE  Professor, anst UU  
      Teknisk materialvetenskap
12560 Teknikvetenskaper, elektronmikr o nanotekn
LEIFER KLAUS   Professor, anst UU  
      Teknisk materialvetenskap
12570 Teknikvetenskaper, sign o syst
AHLEN ANDERS   Professor, anst UU  
      Informationsteknik
RYDBERG ANDERS   Professor bef univlektor 
      Informationsteknik
STEPINSKI TADEUSZ  Professor bef univlektor 
      Informationsteknik



STERNAD MIKAEL   Professor bef univlektor 
      Informationsteknik

12590 Teknikvetenskaper, jonfysik
HÅKANSSON PER   Professor bef univlektor 
      Fysik
SUNDQVIST BO ULF R  Professor, anst UU  
      Fysik
12620 Nanoteknologi o funk material 
STRÖMME MARIA   Professor, anst UU  
      Fysik



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

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
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.

Libris/SAB:
Qd  Lantbruk 
Qd(x)Lantbrukslexikon 
Qd:bfLantbruksorganisationer och -institutioner
Qd:k Lantbrukets och lantbruksforskningens historia
Qd:oeLantbrukslagstiftning 
Qd-  Särskilda länder och områden 
Qda Lantbruksekonomi 
Qdb Lantbrukets byggnader, redskap och maskiner 
Qdc  Jordbrukslära 
Qdd Växtodlingslära 
Qde Växternas sjukdomar och skadedjur, växtskydd 
Qdf  Husdjurslära 

Qdg  Mjölkproduktion 
Qdh Äggproduktion 
Qdi  Köttproduktion 
Qe  Trädgårdsskötsel 
Qe(x)Trädgårdsexikon 
Qe:k Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens historia 
Qe-  Särskilda länder och områden 
Qec  Trädgårdsarbete 
Qed Köksväxtodling 
Qee  Frukt- och bärodling 
Qef  Prydnadsväxtodling 
Qf  Skogsbruk 
Qf(x)Skogsbrukslexikon 
Qf:bfSkogsbruksorganisationer och -institutioner 
Qf:k Skogsbrukets och skogsforskningens historia 
Qf-  Särskilda länder och områden 
Qfb  Skogsekonomi 
Qfd  Skogsbotanik 
Qfe  Skogsvård 
Qfh  Avverkning och transport 
Qfj  Skogsuppskattning och virkesmätning 
Qfk  Flottning och sortering 
Qg  Jakt och fiske 
Qg-  Allmänt: ärskilda länder och områden 
Qga  Jakt 
Qgb Fiske 
Uh  Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71 
 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 63, industrier dock till 66/69) 



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Agronomutbildning 180 p
SLU
Biosystemteknik 160/180 p
SLU
Bioteknik
Chalmers tekniska högskola
Bioteknologi 160 p
SLU
Biovetenskap
Göteborgs universitet
Biovetenskaplig utbildning 120/160 p
Karlstads universitet
Djursjukvårdarutbildning 80 p
SLU
Etologi och djurskydd 120 p
SLU
Fiskevård
Göteborgs universitet
Fiskevårdsutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Hippologutbildning 80 p
SLU
Hortonomutbildning 200 p
SLU
Husdjursvetenskap 160 p
SLU
Jägmästarutbildning 200 p
SLU
Lantmästarutbildning 80 p
SLU

Markvetenskap
SLU
Mat och teknologi 120 p
SLU
Skogshushållning
SLU
Skoglig magisterutbildning 180 p
SLU
Skogsmästarutbildning 120 p
SLU
Skogs- och träteknik
Växjö universitet
Skogsteknikerutbildning 80 p
Gammelkroppa skogsskola
Trädgårdens hantverk och design 120 p
Göteborgs universitet
Trädgårdsingenjörsutbildning 80 p
SLU

Sveriges lantbruksuniversitet SLU                                   
http://www.slu.se  registrator@slu.se

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 
Från Internet i juni 2004:
SLU:s institutioner och enheter

Från den första januari 2004 har SLU fyra fakulteter. De nya 
fakulteternas webbsidor är under uppbyggnad.

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
(med bas i Alnarp)

http://www.slu.se
http://www.slu.se
mailto:registrator@slu.se
mailto:registrator@slu.se


• institutioner/enheter • kansli/bemanningsplan (RTF) • webbsida 
(under utveckl.)

Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
(med bas i Uppsala)
• institutioner/enheter • kansli • webbsida

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
(med bas i Uppsala)
• institutioner/enheter • kansli • webbsida

Fakulteten för skogsvetenskap
(med bas i Umeå)
• institutioner/enheter • kansli • webbsida

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och 
jordbruksvetenskap
– Jordbrukets biosystem och teknologi
– Landskapsplanering – Alnarp
– Landskaps- och trädgårdsteknik
– Växtvetenskap
Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
– Bioenergi
– Biometri och teknik
– Ekologi och miljövård
– Ekologi och växtproduktionslära
– Ekonomi
– Enheten för biomassateknologi och kemi
– Entomologi
– Fältforskningsenheten
– Kemi

– Landsbygdsutveckling och agroekologi
– Landskapsplanering – Ultuna
– Livsmedelsvetenskap
– Lövträdsodling
– Markvetenskap
– Mikrobiologi
– Miljöanalys
– Molekylärbiologi (endast på engelska)
– Naturvårdsbiologi
– Norrländsk jordbruksvetenskap
– Skoglig marklära
– Skoglig mykologi och patologi
– Växtbiologi och skogsgenetik

Centrumbildningar
– ArtDatabanken
– Centrum för biologisk mångfald (CBM)
– Centrum för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-centrum SLU)
– Centrum för uthålligt lantbruk (CUL)
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Se 61
– Anatomi och fysiologi
– Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
– Hippologenheten
– Husdjurens miljö och hälsa – Skara
– Husdjurens utfodring och vård
– Husdjursgenetik
– Idisslarmedicin och epidemiologi
– Kirurgi och medicin, smådjur
– Kirurgi och medicin, stordjur
– Molekylär biovetenskap
– Obstetrik och gynekologi



Centrumbildningar
– Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU)

Fakulteten för skogsvetenskap Fattas
– Enheten för skoglig fältforskning
– Skogens produkter och marknader
– Skoglig genetik och växtfysiologi
– Skoglig resurshushållning och geomatik
– Skoglig vegetationsekologi
– Skoglig zooekologi
– Skogsekologi
– Skogsekonomi
– Skogsmästarskolan
– Skogsskötsel
– Sydsvensk skogsvetenskap
– Trävetenskap
– Vattenbruk
Centrumbildningar
– Centrum för bildalanys (CBA)
Universitetsgemensamma enheter
– SLU Miljödata

040611. Upprättat av webbredaktionen@slu.se
En förteckning över prof med tillhörighet SLUs Fakulteten för 
landskapsplanering, trädgårs- och jordbruksvetenskap i Alnarp.

BRYNGELSSON TOMAS  VÄXTVETENSKAP, VÄXTSKYDD 
PROF A-fakulteten  OCH RESISTENSBIOLOGI Alnarp

BUCHT EIVOR
PROF A-fakulteten   LPAL, FORSKNING Alnarp

GUSTAFSSON MATS VÄXTVETENSKAP, VÄXTSKYDD 

PROF A-fakulteten  OCH RESISTENSBIOLOGI Alnarp

GUSTAFSSON PÄR
PROF A-fakulteten  LPAL,GRUNDUTBILDNING Alnarp

GUSTAVSSON ROLAND
PROF A-fakulteten  LPAL, FORSKNING Alnarp

HANSSON BILL  VÄXTVETENSKAP, KEMISK 
PROF A-fakulteten  EKOLOGI  Alnarp

JENSEN PAUL   VÄXTVETENSKAP, 
PROF A-fakulteten  HORTIKULTUR Alnarp

JILAR TORBJÖRN  JBT, TEMAGRUPP / FORSKNING
PROF A-fakulteten   I HORTIKULTURELL BYGG
     NADS- & KLIM Alnarp 
LARSEN ROLF UNO VÄXTVETENSKAP, 
PROF A-fakulteten  HORTIKULTUR Alnarp

LUNDQVIST PETERJBT, TEMAGRUPP / 
PROF A-fakulteten  ARBETSVETENSKAP Alnarp

NILSSON CHRISTERJBT, TEMAGRUPP / BYGGNAD-
PROF A-fakulteten  SMATERIAL OCH KONSTRUK-
     TIONER   Alnarp

NYBOM HILDE  VÄXTVETENSKAP,HORTIKUL-
PROF A-fakulteten  TURELL GENETIK OCH 
     VÄXT-FÖRÄDLING  Balsgård

mailto:webbredaktionen@slu.se
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OLWIG KENNETH
PROF A-fakulteten  LPAL,FORSKARUTBILDN. Alnarp

SKÄRBÄCK ERIK
PROF A-fakulteten  LPAL, FORSKNING  Alnarp

STYMNE STEN  VÄXTVETENSKAP,VÄXTFÖRÄD- 
PROF A-fakulteten  LING OCH BIOTEKNIK Alnarp

SÄLLVIK KRISTER
PROF A-fakulteten  JBT, TEMAGRUPP / NÖT Alnarp

VON BOTHMER ROLAND
PROF A-fakulteten  LTJ-FAK, FAKULTETSLEDNAlnarp

WELANDER MARGARETA VÄXTVETENSKAP, VÄXTFÖRÄD-
PROF A-fakulteten  LING OCH BIOTEKNIK Alnarp

WITZGALL PETER  VÄXTVETENSKAP, KEMISK 
PROF A-fakulteten  EKOLOGI  Alnarp

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Professurer vid fakulteten 
för naturresurser och lantbruksvetenskap. Professorer: E-post.
Enligt datorpost och tel nr lista från Magdalena Fagerberg 041116
(Lista över professurer har ej erhållits)

TJÄNST  NAMN    EPOST
PROF  ANDERSSON HANS  Hans.Andersson@ekon.slu.se
PROF  ANDERSSON INGER  Inger.Andersson@molbio.slu.se  
PROF  ANDREN ANDERS   Anders.Andren@lmv.slu.se
PROF  ANDRENHENRIK   Henrik.Andren@nvb.slu.se

PROF  ANDREN OLOF   Olof.Andren@mv.slu.se
PROF  BENGTSSON JAN   Jan.Bengtsson@evp.slu.se
PROF BERGSTRÖM LARS  Lars.Bergstrom@mv.slu.se
PROF  BISHOP KEVIN    Kevin.Bishop@ma.slu.se
PROF  BJÖRCK LENNART   Lennart.Bjorck@lmv.slu.se
PROF  BYLUND ANN-CHRISTIN Ann-Christin.Bylund@adm.slu.se
PROF  CLARHOLM MARIANNEMarianne.Clarholm@mykopat.slu.se
PROF  DIXELIUS CHRISTINA       Christina.Dixelius@vbsg.slu.se
PROF  ECKERSTEN HENRIK  Henrik.Eckersten@evp.slu.se
PROF  EKBOM BARBARA          Barbara.Ekbom@entom.slu.se
PROF  EKLUND HANS  Hans.Eklund@molbio.slu.se
PROF  FINLAY ROGER    Roger.Finlay@mykopat.slu.se
PROF  FLORGÅRD CLAS   Clas.Florgard@lpul.slu.se
PROF  FRANKOW-LINDBERG BODILBodil.FrankowLindberg@evp.slu.se
PROF  FRIES INGEMA  Ingemar.Fries@entom.slu.se
PROF  GEBRESENBET GIRMA  Girma.Gebresenbet@bt.slu.se
PROF  GLIMELIUS KRISTINA  Kristina.Glimelius@adm.slu.se
PROF  GREN ING-MARIE  Ing-Marie.Gren@ekon.slu.se
PROF  GUSS BENGT           Bengt.Guss@mikrob.slu.se
PROF  GUSTAFSON ARNE  Arne.Gustafson@mv.slu.se
PROF  GUSTAFSSON LEIF  Leif.Gustafsson@bt.slu.se
PROF  GUSTAFSSON LENA  Lena.Gustafsson@nvb.slu.se
PROF  HANSSON PER-ANDERS Per-Anders.Hansson@bt.slu.se
PROF  HAVNEVIK KJELL   Kjell.Havnevik@lag.slu.se
PROF  HUSS-DANELL KERSTIN Kerstin.Huss-Danell@njv.slu.se
PROF  JANSSON CHRISTER Christer.Jansson@vbsg.slu.se
PROF  JANSSON JANET   Janet.Jansson@mikrob.slu.se
PROF  JARVIS NICHOLAS  Nicholas.Jarvis@mv.slu.se
PROF JOHANSSON MAJ-BRITTMaj-Britt.Johansson@sml.slu.se
PROF  JOHANSSON TORD   Tord.Johansson@bioenergi.slu.se
PROF JOHNSON RICHARD Richard.Johnson@ma.slu.se
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PROF  JÄGERSTAD MARGARETH AMargaretha.Jagerstad@lmv.slu.se
PROF  KENNE LENNART   Lennart.Kenne@kemi.slu.se
PROF  KIRCHMANN HOLGER Holger.Kirchmann@mv.slu.se
PROF  KNIGHT STEFAN  Stefan.Knight@molbio.slu.se
PROF  KÄTTERER THOMAS  Thomas.Katterer@mv.slu.se
PROF  LARSSON LARS-GUNNAR Lars-Gunnar.Larsson@vbsg.slu.se
PROF  LARSSON STIG  Stig.Larsson@entom.slu.se
PROF  LILJENSTRÖM HANS Hans.Liljenstrom@bt.slu.se
PROF  LINDBERG SYLVIA  Sylvia.Lindberg@vbsg.slu.se
PROF  LUNDIN LARS   Lars.Lundin@sml.slu.se
PROF  LUNDIN LARS   Lars.Lundin@sml.slu.se
PROF  LUNDKVIST HELENE  Helene.Lundkvist@eom.slu.se
PROF  LUNDSTRÖM KERSTIN Kerstin.Lundstrom@lmv.slu.se
PROF  LÅNGSTRÖM BO   Bo.Langstrom@entom.slu.se
PROF  MAJDI HOOSHANG  Hooshang.Majdi@eom.slu.se
PROF  MEIJER JOHAN  Johan.Meijer@vbsg.slu.se
PROF  MESSING INGMAR  Ingmar.Messing@mv.slu.se
PROF  MOWBRAY SHERRY Sherry.Mowbray@molbio.slu.se
PROF  MYRDAL JANKEN   Janken.Myrdal@ekon.slu.se
PROF  MÅRTENSSON ANNA  Anna.Martensson@mv.slu.se
PROF  NILSSON INGVAR   Ingvar.Nilsson@mv.slu.se
PROF  NILSSON JERKER   Jerker.Nilsson@ekon.slu.se
PROF  NORBERG THOMAS Thomas.Norberg@kemi.slu.se
PROF  NORDLANDER GÖRAN Goran.Nordlander@entom.slu.se
PROF  NYBRANT THOMAS  Thomas.Nybrant@bt.slu.se
PROF  OLOFSSON CHRISTER  Christer.Olofsson@ekon.slu.se
PROF  OLSSON MATS  Mats.Olsson@sml.slu.se
PROF  OTABBONG ERASMUS  Erasmus.Otabbong@mv.slu.se
PROF  PERSSON HANS  Hans.Persson@eom.slu.se
PROF  PERSSON INGMAR  Ingmar.Persson@kemi.slu.se
PROF  PERSSON TRYGGVE  Tryggve.Persson@eom.slu.se

PROF  PETTERSSON JAN  Jan.Pettersson@entom.slu.se
PROF  RABINOWICZ EWA  Ewa.Rabinowicz@ekon.slu.se
PROF  RONNE HANS   Hans.Ronne@vbsg.slu.se
PROF  ROSEN KAJ    Kaj.Rosen@skogforsk.se
PROF  ROSSWALL THOMAS thomas.rosswall@icsu.org
PROF  SCHNURER JOHAN  Johan.Schnurer@mikrob.slu.se
PROF  SOLBRECK CHRISTER  Christer.Solbreck@entom.slu.se
PROF STENLID JAN   Jan.Stenlid@mykopat.slu.se
PROF  SUNDBERG EVA  Eva.Sundberg@vbsg.slu.se
PROF  SURRY YVES RENE  Yves.Surry@ekon.slu.se
PROF  VALKONEN JARI   Jari.Valkonen@vbsg.slu.se
PROF  VERWIJST THEO  Theo.Verwijst@lto.slu.se
PROF  VON ARNOLD SARA  Sara.von.Arnold@vbsg.slu.se
PROF  VON ROSEN DIETRICH Dietrich.von.Rosen@bt.slu.se
PROF  WÖRMAN ANDERS   Anders.Worman@bt.slu.se
PROF YUEN JONATHAN  Jonathan.Yuen@evp.slu.se
PROF  ÅGREN GÖRAN  Goran.Agren@eom.slu.se
PROF  ÅMAN PER    Per.Aman@lmv.slu.se
PROF  ÖBORN INGRID  Ingrid.Oborn@mv.slu.se
PROF  ÖHLMER BO   Bo.Ohlmer@ekon.slu.se
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64 Hushållsarbeten. Energi- och 
hygienförsörjning.

Särskilda områden:
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.

Länkgrupper som gäller flera av dessa områden har placerats på 
645 Användning av inventarier o d.

Libris/SAB:
Qc  Hem och hushåll (till 640-649)
Qc(x)Allmänt: lexikon 
Qc-  Särskilda länder och områden 
(DC, DK 64, delar 62. DK 687.5)

Verksamheterna i avdelning 64 avser opolitiska verksamheter gällande 
användning av bl a enskilda o gemensamma bostäder mm och enskilda 
o gemensamma energi- och hygien- försörjningsanläggningar od. 
Politiska verksamheter utanför de demokratiskt valdas verksamheter i 
35 ingår i 36-39.
(SAB Qc, Qm, Ohc, delar P, Qpdb, V. DC, DK 64, delar 62. DK 687.5)



641 Matlagning. 642 Måltider, servering, 
restauranger.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:

641 Livsmedel, matlagning.
641 (DC,DK) 641 Matlagning, livsmedel (DC 641, DK 641). DK 641: 
641.1 Livsmedlens egenskaper, beståndsdelar, näringsvärde. 641.3 
Livsmedel med hänsyn till ursprung eller årstid. 641.4 
Hemkonservering. 641.5 Matlagning, kokkonst, köksutrustning, 
köksmaskiner. 641.8 Huvudrätter, förrätter, smårätter, efterätter, såser, 
kryddor, måltidsdrycker. 
641 (SAB) Qca Mat och dryck. Qcaa Matlagning olika rätter, 
kokböcker. Qcab Mat för olika speciella grupper, hälsokost, 
bantningsmat, råkost, nationalrätter. Qcad Hemkonservering, 
djupfrysning. Qcae Bakelser, kakor. Qcaf Drycker. (Qcai Dukning, 
servering, till 642). Qcam Husgeråd, kylskåp, köksmaskiner. Qm 
Hotell-o turisväsen, delar om mat. 

642 Måltider, matservering.
642 (DC,DK)642 Måltider, servering (DC 642, DK 642). DK 642: 
642.0 Matsedlar. vinlistor. 642.1 Huvudmåltider. 642.2 Mellanmål. 
642.3 Måltider på utflykter o rsor, matpaket, matlådor. 642.4 
Festmåltider. 642.6 Borddukning, servering. 646.7 Duktyg, serviser, 
bestick, bordsdekorationer.
642 (SAB) Qcai Dukning, servering. Qm Hotell- o turisväsen, delar 
om matservering.

Libris/SAB:
Qca  Mat och dryck (inkl kulturhistoriska arbeten) 
(DC 641, DK 641). (DC 642, DK 642).

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Gastronomiutbildning
Högskolan Kristianstad, 120 p
Umeå universitet, 80/120 p
Hotell- och restaurangmanagement 80/120 p
Umeå universitet
Kostekonomi
Göteborgs universitet
Kostekonomutbildning
Göteborgs universitet, 120 p
Uppsala universitet, 160 p
Umeå universitet, 120/160 p
Livsmedelsutbildning 80 p
Umeå universitet
Livsmedelsvetenskap
SLU
Måltidskunskap
Örebro universitet
Måltids- och restaurangvetenskap
Umeå universitet
Restaurangmanagementutbildning 80/120 p
Göteborgs universitet
Restaurang- och måltidskunskap 120 p
Örebro universitet

Örebro universitet ÖU   
Inga-Britt Gustafsson   Måltidsvetenskap
Birgitta Watz    Måltidskunskap



643 Organisation av boende, 
personalrum o d, hotell.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
Boende i småhus, flerbostadshus, bostadsstandard, hotell, pensionat, 
camping, vilohem, ålderdomshem, boende på institutioner, 
kategorihus, daghem, fritidshem etc.
643 (DC,DK) 643 Bostad (DC 643, DK 643). DK 643: 643.1 
Bostadens läge. 643.2 Planlösning. 643.3 Kök. 643.4 Matrum, 
serveringsrum. 643.5 Sovrum, badrum, boningsrum. 643.6 Fasta 
kommunikations- o transportanordningar i bostäder. 643.8 
Källarutrymmen, skyddsrum o d. 643.9 Vindar. (I 643 ingår 
användning av bostäder. Formgivning av bostäder ingår i 72. 
Byggande av bostäder ingår i 69.) DK365 Bostäder.
643 (SAB) I 643 ingår användning av bostäder. Formgivning av 
bostäder ingår i 72 ( Icda). Byggande av bostäder ingår i 69 (Ppb). Qm 
Hotell-o turisväsen, delar om hotell o boende (Qm, delar om 
resebyråer o d till 656). Ohc Bostadsfrågan

Libris/SAB:
Qm  Hotell och turistväsen (4 895) (transporter till 656,  
 reseskildringar till 91)
Qm(x)Hotell- och turistlexikon 
Qm:k Hotell- och turistväsendets historia
Qm- Särskilda länder och områden 
(DC 643, DK 643 Bostad).

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Högre hotellutbildning120 p
Örebro universitet
Service Management. Health, Hotell– Restaurang, Retail, Turism 
160 p
Lunds universitet
Turism-, hotell- och restaurangekonomi
Göteborgs universitet

Örebro universitet ÖU   
Lena Mossberg   Hotell och vistelskunskap



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

Drift av energi- och hygiensystem.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
Drift av centrala och lokala anläggningar för elförsörjning, gas, 
fjärrvärme, vatten, avlopp, renhållning, skorstensfejning, bevakning, 
luftbehandling od. 
644 (DC,DK) 644 Kraft-o hygienförsörjning od på både lokala och 
gemnsamma nivåer. (DC 644, DK 644 samt delar av 62 som gäller 
användning av anläggningar för kraft- o hygienförsörjning o d.). DK 
644 Värme, ventilation, fuktighetsreglering, belysning, 
vattenförsörjning: DK 644.1 Värme, ventilation, fuktighetsreglering. 
644.3 Belysning. 644.6 Vattenförsörjning. DK 621.1 Kärnkraft, 
ångkraft od. DK 621.2 Vattenkraft o d. DK 621.3 El-o 
telekonstruktioner. DK 621.4 Värmekraftmaskiner o d. 621.5 
Kylmaskiner, värmepumpar o d. 621.6 maskiner för lagring otransport 
av gaser o d. DK 628 hygienkonstruktioner, vatten o avlopp, belysning 
o d. DK: 628.1 Vattenförsörjning, -behandling, -förbrukning. 628.2 
Spill-o dagvatten i tätort. 628.3 Avloppsvatten, behandling, rening. 
628.4 Samhällshygien, avfall, renhållning. 628.5 Industriell hygien, 
skydd mot miljöföstörelse från industri. 628.6 Bostadshygien. 628.8 
Inomhusklimat. 628.9 Belysningsteknik. DC 6287 Glesbygdshygien.
644 (SAB) I 644 ingår användning av anläggningar för kraft-o 
hygienförsörjning od på både lokala och gemnsamma nivåer. 
Byggande av anläggningar ingår i 69 (Pp Byggnadsteknik, 
byggnadsindustri, bl a Ppbc Värme, vatten, ventilation , kyla, Ppcg 

Vattenkraft, Ppd Teknisk hygien, vatten, avlopp, rening, 
avfallshantering, renhållning, fjärrvärme, gasvärme, kärnkraft, 
kärnvärme). Ps Brandteknik, delar om 
brandsäkerhetsutrustning,sotning od P.08 Energiförsörjning, del om 
användning av energisystem.

Libris/SAB:
Pc  Elektroteknik och elektrisk industri  (drift av 
 energisystem till 644)
Pp  Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av 
 hygien till 644)
Ppd  Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m 
 (Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp 
Ppdb Renhållning och avfallshantering 
Ppdd Buller 
Ppde Gatu- och vägbelysning 
Ppdf Värmeförsörjning 
(DC 644,DK 644 samt delar av 62 som gäller användning av 
anläggningar för kraft- o hygienförsörjning o d.).

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Vatten i natur och samhälle
Linköpings universitet

Se även delar av 62



645 Användning av inventarier o d.  

Här även länkgrupper som gäller fler av områdena 641-649

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
645 (DC,DK)645 Inredning, möbler o d (DC 645, DK 645). I 64 ingår 
användning av inredning o d, tillverkning sker i 66/69 och 
formgivning i 72/ 77. Tillverkning av konst och konsthantverk sker i 
73 / 77. DK 645 Heminredning: 645.1 Golvbeläggningar. 645.2 
Väggbeklädnader. 645.3 Dörr-o fönsterutrustningar. 643.4 Möbler. 
645.5 Prydnadsföremål. 645.6 Fullständiga rumsinredningar. 
645 (SAB) I 645 ingår användning av inredningar o d, tillverkning 
sker i 66/69 och formgivning i 72/ 77. Tillverkning av konst och 
konsthantverk sker i 73 / 77. Qcba Heminredning. (Ih Konsthantverk. 
Ihh Heminredning. Ihha Väggbeklädnader)

Libris/SAB:
(DC 645, DK 645).



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

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
Egenvård, frisörer, hud-, hand- och fotvård, bad, badhus, hemsömnad, 
val av kläder o d.
646 (DC,DK).646 Kläder, kroppsvård (DC 646, DK 646). I 646 ingår 
användning av kläder, tillverkning sker i 68, formgivning i 74. DK 646 
Kläder, kroppsvård: DK 646.1 Tyger o andra råmaterial för kläder. DK 
646.2 Hemsömnad o lagning av kläder, stickning, virkning. DK 646.4 
Klädespersedlar, underkläder, klänningar, kostymer, ytterkläder, skor 
etc. DK 646.5 Huvudbonader. DK 646.6 Rengöring, vård o förvaring 
av kläder. DK 646.7 Kroppsvård, skönhetsvård, bad. I 646 ingår också 
skönhetssalonger, frisörer, badinrättningar o d. DK 687.5 Skönhets 
vård, DK 687.53 Frisöryrket. 
646 (SAB) I 646 ingår användning av kläder, tillverkning sker i 68, 
formgivning i 74. I 646 ingår också skönhetssalonger, frisörer, 
badinrättningar o d. Qcc Kläder o sömnad. Qcd personlig hygien. (Ihc 
Textil konst. Ihk Dräkthistoria)

Libris/SAB:
Qcd  Personlig hygien 
Qcc  Kläder och sömnad 
(DC 646, DK 646 Kläder, kroppsvård).



647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och 
utgifter.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
Fastighetsförvaltning, fastighetsförmedling, konsumentupplysning, 
hushållsekonomi od.
647 (DC,DK) 647 Hushållsekonomi. (DC 647, DK 647 ). DK 647 
Personal. DK 647.2 hushållspersonal. DK 647.3 Fastighetsskötare, 
portvakter o sv. DK 647.6 Sociala frågor, löner, skatter, försäkringar.
647 (SAB) Qci Privatekonomi. Qbdb Fastighetsförvaltning (delar om 
bostäder och fastighetsförvaltning i allmänhet).

Libris/SAB:
Qci  Privatekonomi 
(DC 647, DK 647 Hushållsekonomi )

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Byggteknik och fastighetsförmedling 80 p
Kungl. Tekniska högskolan
Fastighetsekonomisk utbildning 120 p
Karlstads universitet
Fastighetsföretagande – Property Manager 120 p
Malmö högskola
Fastighetsföretagande – Service Manager 80 p
Malmö högskola
Fastighetsmäklarutbildning 80 p
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan Väst* (120 p)
Malmö högskola
Umeå universitet
Hushållsvetenskap
Göteborgs universitet
Uppsala universitet



648 Städnings-, rengörings- och 
tvättverksamheter o d.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
648 (DC,DK): 648 Tvätt, rengöring od. (DC 648, DK 648). DK 648 
Tvätt, tvättinrättningar, rengöring: DK 648.1 Tvätt i allmänhet. DK 
648.3 Totkning. 648.4 Strykning, mangling. 648.5 Rengöring av 
bostäder. 648.6 Desinfektion. 648.7 Utrotning av ohyra o skadedjur. I 
648 ingår tvättinrättningar städbolag od och städning i allmänhet, bl a 
av kontor och andra lokaler.
648 (SAB) Qcbb Tvätt o strykning o d. Qcbc Bostadsvård.Qcbu 
utrotning av skadedjur. Qbdb (delar om rengöring o städning o d i 
företag).

Libris/SAB:
Qcb Hemmets vård 
(DC 648, DK 648 Tvätt, rengöring od)



649 Personvård: barn, hemsjukvård.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
649 (DC, DK):649 Vård i hemmet, gäster (DC 649, DK 649). DK 649: 
DK 649.1 Barnavård i hemmet. DK 649.8 Sjukvård i hemmet. DK 
649.9 Gäster.
649 (SAB) Vphb Hemsjukvård. Vphc Egenvård. Vh Barnavård (del 
om hemvård).

Libris/SAB:
Qcg Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 
 förhållanden  (Även 7911)
(DC 649, DK 649 Vård i hemmet, gäster).

Professorer od:    Se Omvårdnad o d på 61 och 7951



65 Administration, distribution, 
kommunikation, organisation o d.

Särskilda områden:

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.



651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
6510 Allmänt. 6512 Kontorsinventarier o maskiner. 6513 
Datoranvändning, datorprogram. 6514 Kontorsorganisation. 6515 
Arkivering, registrering. 6517 Korrespondens, meddelanden, 
rapporter. 6518 Kortsystem, kartotek, datorbaser. 6519 Skriv-o 
dupliceringsmetoder, översättning, stenografi. 
(SAB Qbg. DC, DK 651) Televerksamheter se 654.

Libris/SAB:
Bv Informationsteknik (IT)  (delar även till 654)
Bv- Särskilda länder och områden 
Pu  Datorer och databehandling  (användning av datorer o d till 
 651)(tele även 654)
Qbg Kontorsteknik 
(DC, DK 651 mm) 

Högskoleverket. Utbildningar och ämnen 2006/07.

Till 651 har förts utbildningar och ämnen som anknyter till datorer. I 
651 ingår användning av datorer. Några av det som förts in här kan ha 
att göra med konstruktion av datorer ( 62) eller tillverkning (68) eller 
till nätdrift (654) och borde i så fall föras in på 62 eller 68 eller 654.

ADB
Linköpings universitet
Avancerad webbprogrammering 80 p
Se även Webbprogrammering
Högskolan på Gotland
Dataekonomisk utbildning
Högskolan i Borås, 120/160 p
Högskolan i Jönköping, 120 p
Datalogi
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Linköpings universitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Växjö universitet
Datanätteknik 80 p
Högskolan i Jönköping
Data-o elektroteknik/Smarta hus o industriella IT-system 80 p
Högskolan i Kalmar
Datapedagogik
Högskolan i Skövde
Datapedagogisk utbildning 120 p
Högskolan i Skövde
Datateknik



Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Väst
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Växjö universitet
Örebro universitet
Datateknisk utbildning
Högskolan i Jönköping, 120/160/180 p
Mittuniversitetet, 120 p
Datavetenskap
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Datavetenskaplig utbildning 120/160 p
Göteborgs universitet

Högskolan i Gävle (120 p)
Högskolan i Skövde (160 p)
Lunds universitet
Mälardalens högskola (80/180 p)
Umeå universitet
Uppsala universitet (160 p)
Växjö universitet
Datavetenskap och medieteknologi 80 p
Växjö universitet
Datorkommunikation
Högskolan på Gotland
Högskolan i Halmstad
Datorlingvistik
Se Datalingvistik
Datorstödd fysikalisk mätteknik 80 p
Göteborgs universitet
Datorsystemteknik
Högskolan i Halmstad
Digital kommunikationsdesign
Högskolan Kristianstad
Digital medieproduktion 120 p
Umeå universitet
Digital medieutbildning 120/160 p
Örebro universitet
Digitala media för lärande och underhållning 120 p
Högskolan Väst*
Distribuerade system och komponenter 80 p
Högskolan på Gotland
Informatik
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås



Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Informatik 120 p
Högskolan i Jönköping
Informatik. Business Technology
Göteborgs universitet
Informatik/Informationssystem
Linköpings universitet
Informatik/Informations- och
medievetenskap
Linköpings universitet
Information 120 p
Karlstads universitet
Informationsdesign
Mälardalens högskola
Informationsförvaltning 120/160 p
Mittuniversitetet
Informationslogistik 140 p
Växjö universitet
Informations- och kommunikationsteknologi

Högskolan i Halmstad
Informations- och PR-utbildning 120 p
Mittuniversitetet
Informationssystemutveckling
Högskolan i Skövde
Informationsteknik/
Informationsteknologi
Chalmers tekniska högskola
Högskolan Dalarna
Högskolan i Kalmar
Informationsteknologisk utbildning 80 p
Blekinge tekniska högskola
IT – Affärssystem 120 p
Karlstads universitet
IT-användning och samhällsutveckling 140 p
Högskolan Väst*
IT-design och systemarkitektur 120 p
Högskolan Dalarna
IT-ekonomutbildning 120 p
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Mälardalens högskola (120/160 p)
IT, medier och design 140 p
Södertörns högskola
IT och kommunikationsvetenskap 120/160 p
Stockholms universitet
IT och systemdesign 120 p
Högskolan Väst*
IT-system för sport och upplevelser 120 p
Mittuniversitetet
IT-säkerhet 120 p



Blekinge tekniska högskola
IT-utbildning 120 p
Högskolan i Jönköping
Kreativ programmering 120 p
Högskolan i Gävle
Programsystemutveckling och ledning
Göteborgs universitet
Programvarudesign och modellering 80/120 p
Högskolan på Gotland
Programvaruteknik
Blekinge tekniska högskola
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst*
Programvaruteknik 80/120/180 p
Blekinge tekniska högskola
Software Engineering and Management
Göteborgs universitet
Software Engineering and Management 120 p
Göteborgs universitet
Tillämpad informationsteknologi
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Tillämpad IT-säkerhet 40 p
Blekinge tekniska högskola
Valfritt informatikprogram 120 p
Högskolan i Halmstad
Webbdesignutbildning 120/140 p
Mittuniversitetet
Webbprogrammering 80 p
Se även Avancerad webbprogrammering
Högskolan i Kalmar

Växjö universitet VXU
LÖWE WELF
MSI PROF 1000   Welf.Lowe@msi.vxu.se
 Datalogi
 
NIVRE JOAKIM
MSI PROF 1000   Joakim.Nivre@msi.vxu.se
 Datalingvistik

FLENSBURG PER
MSI PROF 1000   Per.Flensburg@msi.vxu.se
 Informatik

mailto:Welf.Lowe@msi.vxu.se
mailto:Welf.Lowe@msi.vxu.se
mailto:Joakim.Nivre@msi.vxu.se
mailto:Joakim.Nivre@msi.vxu.se
mailto:Per.Flensburg@msi.vxu.se
mailto:Per.Flensburg@msi.vxu.se


6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvalt-
ning.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
I 652 ingår förvaltning på opolitisk nivå, tjänstemannanivå. 
Verksamheterna i den politiska förvaltningen ingår i 35.
6520 Allmänt. 6521 Riksdagens opolitiska verksamheter, JO. 6522 
Kommunnernas opolitiska förvaltningar, kommunförbund 
landstingsförbund. 6523 Regeringskansliets opolitiska veksamheter. 
Statliga myndigheter under departementen, länsstyrelserna. 6524 
Opolitiska verksamheter i mellanfolkliga organ (FN, EU o d).
( 6525-6529 militära verksamheter)
Verksamheter i speciella fack se specialfacken.
(SAB opolitiska delar av Od. DC, DK opolitiska delar av 35)

Libris/SAB:
Od  Förvaltning 
Od(x)Allmänna förvaltningslexikon 
Od:d Allmän förvaltningseori och metodlära 
Od:k Allmän förvaltningshistoria 
Od.0 Allmän central- och lokalförvaltning 
Odb Förvaltningsrätt 
Odc  Förvaltning: Sverige 
Odf  Främmande länders förvaltning 
Odg Samhällsplanering  (Till 71)
(DC, DK opolitiska delar av 35)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Förvaltningsekonomi
Göteborgs universitet
Förvaltningsutbildning 160 p
Göteborgs universitet
Internationell administration/ engelska, franska, tyska 
120/160/180 p
Växjö universitet
Offentlig administration
Göteborgs universitet

Göteborgs universitet GU   
Förvaltningshögskolan
Boholm Åsa
Brorström Björn
Bäck Henry
Rombach Björn
Offentlig sektor
Boholm Åsa
Strömberg Lars

Örebro universitet ÖU 
Janerik Gidlund    Offentlig förvaltning



6525-6529 Militära verksamheter o d.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
I 652 ingår förvaltning på opolitisk nivå, tjänstemannanivå. 
Verksamheterna i den politiska förvaltningen ingår i 35. (6520-6524 
civila verksamheter)
6525 Militära verksamheter i allmänhet. 6526 Infanteri, generalstab, 
förvaltningstjänst. 6527 Lätta trupper, motoriserade förband, kavalleri, 
trängförband. 6528 Artilleri, ingenjörsförband, specialförband, 
tygförband, flygvapnet. 6529 Flottan.
(SAB opolitiska delar av S. DC, DK opolitiska delar av 355-359)

Libris/SAB:
S    Militärväsen 
S(x) Militära lexikon 
S:bf Militära institutioner 
S:do Allmänt: militär psykologi 
S:k  Allmän krigshistoria och krigskonstens historia 
S:oa Allmänt: militär sociologi 
S.0  Allmänt: särskilda militära aspekter 
S-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Sa Lantkrigsväsen 
Sb  Sjökrigsväsen 
Sc  Luftkrigsväsen 
Se  Total krigföring 
Sf  Kärnvapenkrigföring 
Sg  Kemisk och biologisk krigföring 
Sh  Psykologiskt försvar 
Si  Civilförsvar 

Sj  Ekonomiskt försvar 
Sk  Frivilligt försvarsarbete 
Sv  Vapen 
(DC, DK opolitiska delar av 355-359) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Officersutbildning
Försvarsmaktens rekryteringscentrum,
Löjtnantsgatan 25,107 85 Stockholm Tfn 08-514 399 99
Fax 08-514 390 02  rekryc@pub.mil.se www.rekryc.mil.se

mailto:rekryc@pub.mil.se
mailto:rekryc@pub.mil.se
http://www.rekryc.mil.se
http://www.rekryc.mil.se


653 Handelsverksamheter.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
6530 Allmänt.
6531 Allmänna handelsfrågor. O Mått och vikt. 6533 Inrikeshandel. O 
Partihandel och varuförmedling, maskinuthyrning.Partihandel med 
råvaror, halvfabrikat, driftsförnödenheter för industrier o d, bränslen 
od.Konsumtionsvaruinriktad patihandel: livsmedel, drycker, textil, 
beklädnad, hemutrustning, cyklar, leksaker, fritidsartiklar, radio, TV, 
transportmedel etc. 6535 Utrikeshandel. 6537 Handelsbalans. 6538 
Detaljhandel. 6539 Handeln i världsekonomin.
(SAB Qi. DC 381/382. DK 339)
6538 Detaljhandel:
O Allmänt. O Varuhushandel. O Livsmedel. O Färg och parfym. O 
Blommor. O Tobak, tidningar. O Bok, papper. O Bilar. O Drivmedel. O 
Apotek. O Systemvaror. O Konfektion, ekipering, beklädnad. O Skor. 
O Ur, guldsmed, fritidsvaror. O Möbler. Järnhandel. O Radio.TV. O 
Hushållsapparater, belysning. O Övrig hemutrustning. O Övriga 
sällanköpsvaror .(Enligt SNI)

Libris/SAB:
Qi  Handel 
Qi(x)Allmänt: lexikon och uppslagsverk 
Qi:k Handelns historia 
Qi:oeHandelslagstiftning 
Qi-  Särskilda länder och områden 
Qia  Handelsteknik 
Qik  Varukännedom 
Qil  Handelskalendrar och -lexikon 
Qim Handel med speciella varor 
Qis  Marknader och varumässor 
Qiv  Handelskammare, handelsrepresentation (DC 381/382. DK 339)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Bachelor of Business Administration, BBA-programmet 140 p
Högskolan i Jönköping
Bachelor of Business Informatics, BBI-programmet 120 p
Högskolan i Jönköping
Detaljhandelsutbildning 120/160 p
Se Nordisk detaljhandelsutbildning samt
Service Management
International Business Management 160/200 p
Mälardalens högskola
International Business Program 140/180 p
Umeå universitet
International Business Relations 120/160 p
Högskolan på Gotland
Handel och affärsmannaskap 120 p
Högskolan Dalarna
Nordisk detaljhandelsutbildning (Nordic Retail College) 120/160 p
Stockholms universitet
Retail and Supply Chain Managementutbildning 120/160 p
Umeå universitet
Service Management
Lunds universitet
Service Management 120/160 p
Umeå universitet

Handelshögskolan i Stockholm HHS. 2004/2005  
Claes-Robert Julander 
professor i företagsekonomi med inriktning på handel och 
köparbeteende
Carl B Hamilton internationell ekonomi, särskilt handelspolitik



654 Telekommunikationsverksamheter.
Drift av televerksamheter.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
6540 Allmänt. O Telefoni, telegrafi. O Rundradio-TV. O Privatradio. O 
Navigering. O Satelliter. O Privata telenät . O Fax. O Internet od.
(SAB Qjg, DC 384, del 621. DK 654 del 621). Datoranvändning i 
allmänhet ingår i 651.

Libris/SAB:
Bv Informationsteknik (IT)  (delar även till 654)
Bv- Särskilda länder och områden 
Pu  Datorer och databehandling  (användning av datorer o d till 
 651)(tele även 654)
Qjg  Televäsen 
(DC 384, del 621. DK 654 del 621). 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Nätadministration/Systemteknik 80 p
Högskolan i Kalmar
Nätburet kandidatprogram. Humaniora/samhällsvetenskap 120 p
Högskolan på Gotland
Nätverk och datasäkerhet 80/120 p
Växjö universitet
Nätverksteknik med IT-säkerhet 80 p
Högskolan Väst*
Se även 62 och 651.



655 Förlagsverksamheter o d.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
Kunskapsförmedling, kulturspridning, förlagsverksamhet o d . 6550 
Allmänt. 6555 Bokförlag, speciella frågor om bokhandel. O 
Telegrambyråer. O Tidnings- o tidskriftsförlag, tidningdistribution. O 
Musik o teaterförlag. O Bildförlag, filmförlag. O Radio-TV-bolag. O 
Övriga förlagsverksamheter o d.
(SAB delar A, Ad. DC delar 07, 686. DK del 655)

Libris/SAB:
Ad  Bokförlag och bokhandel
(DC delar 07, 686. DK del 655)



656 Transportverksamheter, resbyrå, 
lagring o d.
Drift av transportverksamheter.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
6560 Allmänt. 6561 Gatu-och vägtransporter, 6562 
Järnvägstransporter.6563 Specialbanor. 6564 Lokala 
kollektivtransporter o d. 6565 Övriga landtransporter, interna 
transporter o d. 6566 Sjötransportter. 6567 Lufttransporter. 6568 
Posten. 6569 Resebyrå, speditions- och lagringsverksamheter .
(Delar om användning av transportmedel: SAB Pr, Qjf, Qm. DC 383, 
385-387, delar 62. DK656, delar 62)

Libris/SAB:
Pr  Transportmedel och kommunikationer  (drift av 
 transporter till 656) 
 (konstruktion till 62, tillverkning av transportmedel till 68)
Pra  Landsvägsfordon och landsvägstrafik 
Prb  Järnvägar och spårvägar 
Prc  Fartyg och sjöfart 
Prd  Luft- och rymdfarkostteknik 
Prf  Svävare, amfibiefarkoster m m 
Prt  Transportväsen 
Qjf  Postväsen 
(Delar om användning av transportmedel: DC 383, 385-387, delar 62. 
DK656, delar 62) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Kommunikation
Linköpings universitet
Lunds universitet
Logistik
Högskolan i Skövde
Logistik och ekonomi 140/160 p
Södertörns högskola
Logistik och transportekonomi
Göteborgs universitet
Logistikutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Marin utbildning 120/160 p
Göteborgs universitet
Rangerutbildning 120/160 p
Göteborgs universitet
Sjöfart och logistik 120 p
Chalmers tekniska högskola
Sjöfartsteknik
Chalmers tekniska högskola
Sjöingenjörsutbildning 120 p
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Kalmar
Sjökaptensutbildning 120 p
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Kalmar
Trafikflygarutbildning 80 p
Lunds universitet
Transportekonomi
Växjö universitet
Transportekonomi och materialadministration



Göteborgs universitet
Transportsystem
Linköpings universitet
Flygledarutbildning
Swedish ATC Academy, SATSA Luftfartsverket Box 52
230 32 Malmö-Sturup Tfn 040-613 10 00 eller 040-613 13 00
Fax 040-613 13 19 satsa@lfv.se Luftfartsverket www.lfv.se
Intresseanmälan/ansökningshandlingar kan du beställa på 
telefonsvarare 08-593 600 01 eller 040-613 13 08. För ytterligare 
information kontakta Christina Petersen tfn 040-613 14 47,
christina.petersen@lfv.se, eller Anders Hendel tfn 08-797 63 92
anders.hendel@lfv.se

mailto:satsa@lfv.se
mailto:satsa@lfv.se
http://www.lfv.se
http://www.lfv.se
mailto:christina.petersen@lfv.se
mailto:christina.petersen@lfv.se
mailto:anders.hendel@lfv.se
mailto:anders.hendel@lfv.se


657 Penningverksamheter. Finans. 
Försäkring. Skatter.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
6570 Allmänt. 6571 Bokföring, redovisning. 6572 Kontobokföring 
6573 Finansplaner, budget, balanser. 6574 Konton, kostnadsberäking. 
6576 Revision. 6577 Banker, pengar, börsaffärer. 65771 Banker. 
65772 Sparande. 65773 Övriga låneinstitut. 65774 Pengar, valuta. 
65776 Börsväsen, kapitalmarknad, värdepappershandel, fonder. 65777 
Kreditväsen. 65778 Ränta. 
(657: SAB Qae, Qaf, Qbc, Ok . DC, DK 657, 368, delar 336)
6578 Försäkringar. 65780 Allmänt. 65781 Sakförsäkring i allmänhet, 
hemförsäkring. 65782 Transportförsäkringar, trafikförsäkringar. 65783 
Livförsäkringar. 65784 Socialförsäkringar. 65785 Jordbruks-o 
kreatursförsäkringar. 65788 Försäkring av enskilda tillgångar.
6579 Skatter od. 65791 Allmänt. 65791 Stats-o kommunbudgetar. 
65792 Skatter, acciser, fiskala avgifter. O Direkta skatter, 
inkomstskatter, förmögenhetsskatter. O Indirekta skatter, 
konsumtionsskatter. 65793 Statslån, kommunlån. 65794 Övriga 
offentliga inkomster. 65795/65796 Offentliga utgifter. O 
Folkbokföring.

Libris/SAB:
Ok  Försäkring 
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon 
Ok-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Oka  Försäkringsteknik 
Okb Försäkringsrätt 

Okc  Socialförsäkring 
Okd Livförsäkring 
Oke  Skadeförsäkring 
Okz  Särskilda försäkringsföretag 
Qae  Penning- och bankväsen 
Qaf  Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc Redovisning 
(DC, DK 657, 368, delar 336)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Analytical Finance 160/200 p
Mälardalens högskola
Civilekonomutbildning 120/160 p
Se även Ekonomutbildning
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet (160/200 p)
Handelshögskolan i Stockholm (160 p)
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Jönköping (140 p)
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad (140/160 p)
Högskolan Väst* (120 p)
Linköpings universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Controllerutbildning 120/160 p
Högskolan Kristianstad
Ekonomi för hållbar utveckling 120/160 p
Mälardalens högskola



Ekonomi- och fastighetsteknik 120 p
Högskolan i Gävle
Ekonomi, teknik och design 120 p
Södertörns högskola
Ekonomiska informationssystem
Linköpings universitet
Ekonomutbildning 120/160 p
Se även Civilekonomutbildning och Valfritt
ekonomiskt program
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Halmstad (120 p)
Högskolan i Jönköping (140 p)
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde (120 p)
Högskolan Väst* (120 p)
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Uppsala universitet, (160/180 p)
Växjö universitet
Örebro universitet
Ekonomutbildning med inriktning handel 120/160 p
Högskolan i Kalmar
Ekonomutbildning med naturresursinriktning 160 p
SLU
Europaekonomutbildning 160 p

Högskolan i Halmstad
Financial and Economic Analysis 140 p
Högskolan i Jönköping
Finans
Göteborgs universitet
Finansiell ekonomi
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde
Finansiell ekonomi 120 p
Högskolan i Skövde
Internationell redovisning
Göteborgs universitet
Redovisning 160 p
Högskolan Väst*
Redovisning och finansiering
Göteborgs universitet
Revisor/controller 140/160 p
Högskolan Kristianstad
Strategisk styrning av intellektuelltkapital
Göteborgs universitet
Valfritt ekonomiskt program 120 p
Högskolan i Halmstad

Stockholms universitet SU 
Hartman, Thomas   302 Företagsekonomi med 
inrikt-      ning mot redovisning och 
       finansiering
Modell, Sven    302 Företagsekonomi, särskilt 
       redovisning



Växjö universitet VXU
JONNERGÅRD KARIN
EHVPROFBL 1000
Befordrad professor 
Karin.Jonnergard@ehv.vxu.se  Ekonomistyrning

Handelshögskolan i Stockholm HHS. 2004/2005  
Clas Bergström
professor i finansiell ekonomi med rättsekonomisk inriktning
Tomas Björk
professor i matematisk finansiell ekonomi
Mike Burkart
professor, innehavare av Gösta Olsons donationsprofessur i finansiell 
ekonomi
Peter Englund  
professor i bank- och försäkringsekonomi
Håkan Lindgren
professor i ekonomisk historia, särskilt bank- och finanshistoria
tjänstledig fr o m 040101 t o m 041231
Lars A Samuelson
professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning
tjänstledig läsåret 2004/2005
Walter Schuster
professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering 
Hans Sjögren
tf professor, vikare 50 % på professur i ekonomisk historia, särskilt 
bank- och finanshistoria 
fr o m 040101 t o m 041231
Kenth Skogsvik
professor, innehavare av KPMGs professur i företagsekonomi, särskilt 
extern redovisning och finansiering

Lars Östman  
professor, innehavare av Jan Wallanders professur i företagsekonomi, 
särskilt redovisning och finansiering
Niklas Ekvall
finansiell ekonomi

mailto:Karin.Jonnergard@ehv.vxu.se
mailto:Karin.Jonnergard@ehv.vxu.se


658 Allmän företagsekonomi. 
Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
6580 Allmänt. 6581 Företagsformer, finansiering, företagsledning. 
6582 Anläggningar,byggnader, produktionsmedel. 6583 Personal, 
mänskliga faktorer o relationer. O Intresseorganisationer. O 
Arbetarskydd. O Arbetsförmedling. 6585 Tillverkningsorganisation. 
6586 Produktion av tjänster. 6587 Inköp, anskaffning, lager. 6588 
Försäljning, distribution. 6589 Annan affärsverksamhet.
(SAB Qb, Qz, delar Oha. DC, DK 658, delar 331)

Libris/SAB:
Oha Arbete och arbetsmarknad  (Även 7951)
Om  Kooperation 
Om- Allmänt: särskilda länder och områden 
Oma Konsumentkooperation 
Omb Producentkooperation 
Q(x) Ekonomiska lexikon 
Qb  Företagsekonomi 
Qb(x)Företagsekonomiska lexikon 
Qb:bfAllmänt: Organisationer och institutioner 
Qb:d Företagsteori, metodlära 
Qb:k Företagsekomomins historia 
Qb-  Särskilda länder och områden 
Qba  Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning 
Qbb Standardisering 
Qbd Anläggningar och inventarier 

Qbf  Personaladministration 
Qbi  Driftsorganisation 
Qbk Materialadministration 
Qz  Särskilda företag 
(DC, DK 658, delar 331)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Arbetsliv och arbetsmarknad 120 p
Stockholms universitet
Arbets- och organisationspsykologi 120 p
Högskolan Väst
Arbetsvetenskap
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Malmö högskola
Arbetsvetenskaplig utbildning 120 p
Se även Personal- och arbetslivsutbildning
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Driftingenjörsutbildning 120 p
Se även Samhällsteknik/driftingenjör under
Högskoleingenjörsutbildning
Högskolan i Kalmar
Enterprising and Business Development 120 p
Växjö universitet
Entreprenörutbildning
Högskolan Dalarna, 120 p



Högskolan i Jönköping, 140 p
Södertörns högskola, 140/160 p
Future Enterprise 140 p
Högskolan i Jönköping

Företagsekonomi
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
SLU
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet

Företagsekonomi. Engelskspråkig marknadsföring 120 p
Högskolan Dalarna
Företagsekonomi och musikindustrin 120 p
Luleå tekniska universitet
Företagsledning
Göteborgs universitet
Human Resources and Industrial Management 120/160 p
Växjö universitet
Industriell ekonomi
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Linköpings universitet
Industriell ekonomi 120 p
Högskolan i Skövde
Industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics 
120/160 p
Högskolan i Gävle
Industriell ledning och organisation
Högskolan i Skövde
Industriell och finansiell ekonomi
Göteborgs universitet
Industriell organisation och ekonomi
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Industriell organisation och ekonomi 120/200 p
Högskolan i Jönköping



Industriell systemekonomi 120/160 p
Växjö universitet
Industriella el- och IT-system 120 p
Linköpings universitet
Industriellt ledarskap 160 p
Högskolan i Skövde
Industrimatematik
Göteborgs universitet
Innovation och entreprenörskap
Chalmers tekniska högskola
Innovationsteknik
Högskolan i Halmstad
Mälardalens högskola
Innovationsutbildning – MTO 60/160 p
Mälardalens högskola
Innovativ produktionsutveckling 80 p
Högskolan i Kalmar
Innovativ teknik och företagande 120/200 p
Luleå tekniska universitet
Internationell företagsekonomi
Luleå tekniska universitet
Internationell företagsverksamhet
Göteborgs universitet
Internationella arbetslivsstudier
Göteborgs universitet
Internationellt företagande
Göteborgs universitet
International Economics and Development 140 p
Högskolan i Jönköping
International Management 140 p
Högskolan i Jönköping

Internationell projektledning med språk; engelska, spanska eller 
tyska 120 p
Högskolan i Skövde
Ledarskap- och coachingutbildning 80 p
Umeå universitet
Ledarskap och organisation 80 p
Växjö universitet
Management, International 140 p
Högskolan i Jönköping
Södertörns högskola
Management med IT
Högskolan i Skövde, 120/170 p
Södertörns högskola, 140/160 p
Managing Technology and Business projects 120 p
Växjö universitet
Personal, arbete och organisation 120 p
Stockholms universitet
Personal- och arbetslivsutbildning 120/160 p
Se även Arbetsvetenskaplig utbildning
Göteborgs universitet
Högskolan Kristianstad (140 p)
Karlstads universitet
Linköpings universitet (160 p)
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Umeå universitet (140/160 p)
Uppsala universitet (160 p)
Växjö universitet
Örebro universitet
Produktionsledning 80 p
Högskolan i Jönköping



Produktions- och driftsäkerhetsutveckling 80 p
Högskolan i Skövde
Produkt- och processutveckling
Mälardalens högskola
Produktutveckling och innovationsledning
Högskolan i Halmstad

Göteborgs universitet GU   
Företagsekonomi
Andersson Tommy
Bergendahl Göran
Jensen Arne
Mårtenson Rita
Norbäck Lars Erik
Olson Olov
Polesie Thomas
Stjernberg Torbjörn
Törnqvist Ulla
Wickström Bo
Lindblom Ted
Gothenburg research inst.
Czarniawska Barbara
Jönsson Sten
Solli Rolf
Arbetsvetenskap
Göransson Anita
Heyden Guy
Holmer Jan
Schiller Bernt
Simonson Birger

Stockholms universitet SU 
Björklund, Anders  328 Nationalekonomi, särsk 
      utvärderande arbetsmarknads-
Wadensjö, Eskil   328 Arbetsmarknadspolitik
Wahlund, Richard  327 Företagsekonomi
Granqvist, Kjell Roland 302 Företagsekonomi
Guillet, Pierre de Monthoux 302 Företagsekonomi
Hedberg, Bo   302 Företagsekonomi
Mabon, Hunter    302 Företagsekonomi
Sköldberg, Kaj   302 Företagsekonomi
Söderman, Sten   302 Företagsekonomi
Thomas Hartman  302 Företagsekonomi

Handelshögskolan i Stockholm HHS. 2004/2005  
Björn Axelsson
professor, innehavare av Olof A. Söderbergs professur i 
företagsekonomi
Dag Björkegren
t f professor, vikarie på Matts Carlgrens professur i företagsekonomi 
höstterminen 2004
Magnus Blomström
professor i internationellt företagande med nationalekonomisk 
inriktning
Nils Brunsson
professor, innehavare av Stockholms stads professur i 
företagsekonomi, särskilt förvaltningsekonomi
tjänstledig fr o m 040701 t o m 041231
Mats Engwall
t f professor, vikarie på professur i industriell produktion, särskilt 
produktionsstrategi och innovationsprocesser läsåret 2004/2005
 Staffan Furusten



t f professor, vikarie på  Stockholms stads professur i företagsekonomi, 
särskilt förvaltningsekonomi 
fr o m 040701 t o m 041231
Magnus Henrekson  
professor, innehavare av Jacob Wallenbergs forskningsprofessur i 
ekonomi med särskild inriktning på det svenska näringslivets 
utveckling och den ekonomiska politiken
Carin Holmquist 
professor, innehavare av Familjen Stefan Perssons donationsprofessur 
i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap och affärsskapande 
Peter Jennergren 
professor, innehavare av 1946 års donationsprofessur i 
företagsekonomi
Christer Karlsson
professor i industriell produktion, särskilt produktionsstrategi och 
innovationsprocesser
tjänstledig läsåret 2004/2005
Johnny Lind
t f professor, vikarie på professur i företagsekonomi, särskilt 
ekonomistyrning 
läsåret 2004/2005
Mats Lundahl  
professor i utvecklingsekonomi
Jan Löwstedt
t f professor, vikarie på professur i företagsekonomi, särskilt 
organisationsteori
Guje Sevòn
professor i ekonomisk psykologi, särskilt organisationspsykologi
Sven-Erik Sjöstrand
professor, innehavare av Matts Carlgrens professur i företagsekonomi
tjänstledig höstterminen 2004

Bengt Stymne   
professor i företagsekonomi, särskilt organisationsteori
Ingolf Ståhl
professor i företagsekonomi, datorbaserade tillämpningar av 
ekonomisk teori med särskild inriktning på spel- och 
förhandlingsproblem
Örjan Sölvell 
professor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande
tjänstledig fr o m 040701 t o m 050630
Ivo Zander 
tf professor, vikarie på professur i företagsekonomi, särskilt 
internationellt företagande
fr o m 040701 t o m 050630
 Udo Zander
professor i företagsekonomi, särskilt internationellt företagande
Jan Bergstrand
företagsekonomi, särskilt ekonomisk analys och styrning
Hans De Geer
företagandets historia och etik
Bo Ekehammar
psykologi, särskilt psykometri
Rami Shani
företagsekonomi, särskilt organisatoriskt lärande och förändring
Bo Sundgren
informationsbehandling, särskilt administrativ databehandling
Mary Lindenstein Walshok
företagsekonomi, särskilt entreprenörskap

Växjö universitet VXU
PALME MÅRTEN
EHVPROF 1000 



Marten.Palme@vxu.se  Nationalekonomi och  statistik, 
      arbetsmarknadsekonomi
KOSTERA MONIKA
EHVPROF 250
Monika.Kostera@vxu.se  Ledarskap, Entreprenör-skap och 
      Organisation, LINDKVIST 
LARS
EHVPROF 100  
Lars.Lindkvist@vxu.se  Ledarskap, Entreprenörskap och 
      Organisation,
ANDERSEN JON
EHVPROFBL 1000
Befordrad professor 
jon_aarum.andersen@ehv.vxu.se Ledarskap, Entreprenörskap och 
      Organisation
JOHANNISSON BENGT
EHVPROFBL 1000
Befordrad professor 
bengt.johannisson@ehv.vxu.se Professor i Entreprenörskap 
       och företagsutveckling 
AL-NAJJAR BASIM
TD PROFBL 1000
Befordrad professor 
Basim.Al-Najjar@vxu.se  Systemekonomi

Örebro universitet ÖU   
Claes Hultman    Företagsekonomi
Björn Bjelke    Företagsekonomi

Högskolan i Kalmar HK
Lars Lindkvist BBS   Företagsekonomi med inrikt-
      ning mot organisation och 
      ledarskap   

Mälardalens högskola MdH 
Esbjörn Segelod
Professor i företagsekonomi med inriktning mot verksamhetsstyrning
Sparbanksstiftelsen Rekarnes professur i företagsekonomi

Peter Söderbaum
Professor i ekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi
Personlig hemsida

Anders Lundström
Adjungerad professor Företagsekonomi med inriktning mot små och 
medelstora företag

Ulf Johanson
Adjungerad professor i företagsekonomi med inriktning mot styrning 
av kunskapsintensiva organisationer

Högskolan i Gävle HiG 
NYSTRÖM HARRY GÄSTPR Företagsekonomi
UHLIN HANS-ERIK PROF Företagsekonomi

Södertörns högskola SH 
Jacobsson Bengt    Företagsekonomi   
Stryjan Yohanan    Företagsekonomi
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Uppsala universitet UU 21400 Företagsek inst  
ANDERSSON ULF   Professor bef univlektor 
      Företagsekonomi
ENGWALL LARS   Professor, utn av reg  
      Företagsekonomi
FORSGREN MATS   Professor, anst UU  
      Företagsekonomi
GRÖJER JAN-ERIK   Professor, anst UU  
      Företagsekonomi
HADJIKHANI AMJAD  Professor, anst UU  
      Företagsekonomi
HOLM ULF    Professor bef univlektor 
      Företagsekonomi
SAHLIN-ANDERSSON KERSTIN Professor, anst 
UU  
      Företagsekonomi
SNEHOTA IVAN   Professor bef univlektor 
      Företagsekonomi
WALLERSTEDT EVA  Professor, gäst   
      Företagsekonomi
ZANDER IVO    Professor, anst UU  
      Företagsekonomi

Luleå tekniska universitet LTU.
Industriell ekonomi & samhällsvetenskap
o Ekonomistyrning
o Industriell logistik
o Industriell marknadsföring
o Industriell organisation
o Kvalitets- & miljöledning

o Nationalekonomi
o Rättsvetenskap
o Statsvetenskap & historia
o Systemvetenskap

Carlsson Lars,    Professor
Hansson Staffan,   Professor
Häckner Einar,    Professor
Hörte Sven-Åke,   Professor
Klefsjö Bengt,    Professor
Michanek Gabrlel,   Professor
Segerstedt Anders,   Professor
Ylinenpää Håkan,   Professor
Back Rolf,    Professor adjungerad
Bengtsson Bertil,   Professor adjungerad
Lager thomas,    Professor adjungerad
Radetzki Marian,   Professor gäst

Arbetsvetenskap
o Genus, människa & maskin
o Genus & teknik
o Industriell design
o Industriell produktionsmiljö
o Ljud & vibrationer
o Teknisk psykologi
Alm Håkan,    Professor
Gunnarsson Ewa,   Professor
Pettersson Dennis,   Professor
AAbrahamsson Kenneth,  Professor adjungerad
Lundberg Jan,    Professor bef univ lektor 
LönnrothEmma-Christin,  Gästlärare



Högskolan i Borås HB. 
Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA)
Två starka ämnen förenas vid den här institutionen; ekonomi, och 
informatik/data. (Professorernas ämnen oklara) 
Anders Edström IDA 
anders.edstrom@hb.se 033-4354395 AES  Professor/
                    Forskningsansv   
Olov Forsgren IDA 
olov.forsgren@hb.se 033-4354449 OFO   Professor
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659 Marknadsförings- och 
reklamverksamheter od.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
6590 Allmänt. 6591 Reklam. 65911 Reklamgenomförande. 65912 
Reklamidé,utformning. 65913 Optiska reklammedel. 65914 Akustisk 
reklam. 65915 Demonstration, utställning. 65916 Presentreklam, 
rabatter. 65918 Kollektiv o enskild reklam, annonsbyråer, 
reklamfirmor 6592 Information, propaganda. 6593 Masskomunikation, 
konsumentupplysning. 6594 Opinionsundersökning, PR.
Grafiska utformningsverksamheter o d ingår i 76. Industridesign ingår 
i 74.
(SAB Qbm. DC, DK 659)

Libris/SAB:
Qbl  Försäljningsorganisation. Marknadsföring 
Qbm Reklam och PR (public relations) 
(DC, DK 659) 
Marknadsföring och reklam använder sig av påverkansmöjligheter 
som finns med verksamheterna i områdena 7-9.

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Internationell marknadsföring 120/160 p
Mälardalens högskola
Internationell ekonomi/ marknadsföring 120/160 p
Luleå tekniska universitet
Marknadsföringsutbildning 120 p
Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kalmar (120/160 p)
Växjö universitet
Reklam och kommunikation 120 p
Se Mediekommunikation (omr75-77)

Se även 75-77 som gäller formgivning.

Handelshögskolan i Stockholm HHS. 2004/2005  
Mats Lundeberg
professor i information management
Dharma Deo Sharma
professor, innehavare av Peter Wallenbergs professur i internationell 
marknadsföring
Lennart Sjöberg
professor i psykologi, särskilt ekonomisk psykologi
Karl-Olof Hammarkvist
företagsekonomi, särskilt marknadsföring på finansiella marknader 
Bertil Thorngren
företagsekonomi, särskilt telematik och marknadsföring

Växjö universitet VXU
PEHRSSON ANDERS
EHVPROF 1000  
Anders.Pehrsson@vxu.se  Marknadsföring

ZINELDIN MOSAD
EHVPROFBL 1000
Befordrad professor 
Mosad.Zineldin@vxu.se  Marknadsföring

Högskolan i Kalmar HK 
Internationell marknadsföring Hans Jansson   BBS

mailto:Anders.Pehrsson@vxu.se
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66/68 Tillverkning av varor.
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d 
68 Tillverkning av komplexvaror 
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:

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 od 
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.

Libris/SAB:
P    Teknik, industri och kommunikationer 
 Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d. 
 Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) Tekniklexikon 
P:b  Teknisk forskning och tekniska institutioner 
P:d  Teknisk teori och filosofi 
P:k  Allmän teknikhistoria  (Undergrupper se 62)
P:oa Allmänt: sociologiska aspekter 
P.0  Allmänt särskilda aspekter,amatör- o hobbyverksamhet
Pa  Teknisk fysik 
Paa  Teknisk akustik 
Pab  Teknisk optik 
Pac  Teknisk värmelära )
Pb  Maskinteknik 
Pc  Elektroteknik och elektrisk industri (17 476) (drift av 
 energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner 
Pc:oe Allmänt: lagstiftning 



Pc.0 Alllmänt: särskilda aspekter 
Pca  Elektrisk kraftproduktion 
Pcb  Elektrisk kraftöverföring och distribution 
Pcc  Elektriska maskiner 
Pcf  Elektrisk ljusteknik 
Pcg  Elektrisk värmeteknik 
Pch  Teknisk elektrokemi 
Pci  Elektronik 
Pcj  Radio- och teleteknik 
Pd  Bergsbruk 
Pe  Metallbearbetning och metallindustri 
Pf  Stenindustri 
Pg  Glas, keramik, porslin 
Ph Träteknik och träindustri 
Pi  Pappersindustri 
Pj  Textil- och beklädnadsindustri 
Pk  Läder- och pälsvaruindustri 
Pl  Övriga produkter 
Pm  Kemisk teknik och kemisk industri 
Pn  Fotografi o filmteknik  (drift av fotoverksamhet till 78)
Pna  Fotografi 
Pnb  Filmteknik, TV- och videofotografering 
Pnd  Vetenskaplig och teknisk fotografi 
Pni  Fotokonst 
Pny  Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering 
Pnz  Särskilda fotografer 
Po  Tryckeri och bokbinderi 
Pp  Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien  
 (tillv.till 69, drift till 644)
Pr  Transportmedel och kommunikationer  (drift av 
 transporter till 656)

Pra  Landsvägsfordon och landsvägstrafik 
Prb  Järnvägar och spårvägar 
Prc  Fartyg och sjöfart 
Prd  Luft- och rymdfarkostteknik 
Prf  Svävare, amfibiefarkoster m m 
Prt  Transportväsen 
Ps  Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt  Patentbeskrivningar 
Pu  Datorer o databehandling (44 517)(användning datorer till 651)
(DC, DK 66-68 och delar av 62 som gäller  varutillverkning) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.

Se även 62.



66 Tillverkning av kemivaror o d

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:

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.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:

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.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:

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 od 
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.



69 Tillverkning/ byggande av byggnader och 
anläggningar.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
690 Allmänt. 
691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68). 
692 Byggnadsdelar. 
693 Murning, betonggjutning o d. 
694 Byggnadsträarbeten. 
695 Olika slags byggnader och anläggningar. 
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d. 
697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d. 
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d. 
699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner.  
 Isoleringsarbeten.
 Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d. 
 Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.

Libris/SAB:
Pp  Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien 
 (tillv.till 69, drift till 644) Pp.01Materiallära
Pp.02Mätteknik och mätinstrument 
Pp.03Maskiner och redskap 
Pp.05Industri 
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner 
Pp:oeByggnadslagstiftning 
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter 
Ppa  Byggnadsteknik 
Ppb  Byggnadsproduktion: husbyggnad 

Ppba Projektering, produktion 
Ppbb Byggnadsdelar 
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla 
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål 
Ppc  Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad 
Ppca Väg- och gatubyggnad 
Ppcb Järnvägsbyggnad 
Ppcc Tunnelbyggnad 
Ppcd Brobyggnad 
Ppce Flygplatsbyggnad 
Ppcf Vattenbyggnad 
Ppcg Vattenkraftbyggnader 
Ppch Torrläggning och bevattning 
Ppd  Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m 
  (Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp 
Ppdb Renhållning och avfallshantering 
Ppdd Buller 
Ppde Gatu- och vägbelysning 
Ppdf Värmeförsörjning 
(DC, DK 69 och delar av 62 som gäller byggande.) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Affärsutveckling för byggsektorn 120 p
Chalmers tekniska högskola
Bygghantverk 120 p
Göteborgs universitet
Bygg- och fastighetsekonomutbildning 120 p
Högskolan i Halmstad
Byggplatschefsutbildning/ Processteknik 80 p
Mälardalens högskola
Se även 62.



7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.

Särskilda områden:

70  Allmänt om konst och kultur.
71  Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
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.



70 Allmänt om konst och kultur.
Libris/SAB:
(Somliga delar hör till andra områden.)
Bf  Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet 
Bf-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Bfa Allmän vetenskaplig verksamhet 
Bfk  Allmän kulturell verksamhet 
I   Konst, musik, teater och film  (Del. Delar även på 
 72-78,7914,792)
Ia  Konst: allmänt 
Ia:bfKonstinstitutioner 
Ia:doKonstpsykologi 
Ia:k  Vetenskapshistoria 
Ia:oaKonstsociologi 
Iaa  Konstteori och -estetik 
Iab  Stillära 
Ib  Konsthistoria 
Ib:bf Konsthistoriska organisationer och institutioner 
Ib:k  Vetenskapshistoria 
Ib.  Särskilda konsthistoriska perioder 
Ib-  Särskilda länder och områden 
Ibh  Otraditionella konstformer 
Ibt  Kyrklig konst 
Ibu  Folkkonst 
Ibv  Ikonografi 
Ibz  Särskilda konstnärer 
Kt  Allmän kulturhistoria  (även till 70)
Kt.  Särskilda historiska perioder 
Kt-  Särskilda länder och områden 
(DC, DK 70. DK 7.01-7.09) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Humanistiskt samhällsprogram 120 p
Umeå universitet
Kulturanalys
Umeå universitet
Kulturanalys 160 p
Umeå universitet
Kulturarv och samhällsanalys 120/160 p
Högskolan i Kalmar
Kulturledarutbildning 120 p
Växjö universitet
Kultur och kommunikation
Högskolan i Gävle, 120/160 p
Högskolan i Halmstad, 120 p
Kultur- och mediegestaltning
Linköpings universitet
Kultur och medier
Lunds universitet
Kultur- och naturmiljötolkning
Linköpings universitet
Kulturpedagogik
Högskolan i Gävle
Kultur, samhälle och historia 160 p
Södertörns högskola
Kultur, samhälle och mediegestaltning 160 p
Linköpings universitet
Kulturstudier/-vetenskap
Göteborgs universitet
Högskolan Väst*
Uppsala universitet
Kulturvetenskaplig utbildning



Högskolan Dalarna, 120/160 p
Karlstads universitet, 120 p
Linköpings universitet, 160 p
Stockholms universitet, 120/180 p
Kulturvård
Göteborgs universitet
Samhälle och kultur i ett skolperspektiv
Linköpings universitet
Samhällsgeografi
Högskolan på Gotland
Lunds universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Samhällsinformatik 120 p
Mittuniversitetet
Samhällskunskap (även på 108)
Högskolan i Jönköping
Luleå tekniska universitet
Örebro universitet
Samhälls- och kulturanalys
Linköpings universitet
Samhällsvetenskaplig utbildning
Blekinge tekniska högskola, 120 p
Göteborgs universitet, 160 p
Högskolan i Borås, 120 p
Högskolan Dalarna, 120/160 p
Umeå universitet, 120/160 p
Uppsala universitet, 160 p

Göteborgs universitet GU     
Centrum för kulturstudier
Dahl Eva-Lena

Södertörns högskola SH
Sandomirskaja Irina    Cultural studies



71 Övergripande planering av fysiska 
miljöer.  Klimatplanering.
Se även område 72

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
710.  Allmänt. 
711   Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. 
         Generalplanering. Stadsplanering o d. 
7111 Allmänna utgångspunkter och principer. 
7112 Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering. 
7113 Landsbygdsplanering. 
7114 Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden. 
7115 Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar.      
         Byggnadskvarter. 
7116 Byggnads- och stadsplanebestämmelser. 
7117 Planering för trafikleder. 
7118 Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska  
         försörjningsnät. 
7119 Övrigt.
712   Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.   
         Parkanläggningar. 
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård. 
71214 Miljövetenskap. 
7122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata 
         parker och trädgårdar. 
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713    Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark, 

          örter, markdjur, markvård. 
714  Vatten, fiskar, vattenvård. 
715   Luft, skog, fåglar, luftvård. 
716   Mark, örter, markdjur, markvård.
717   Anläggningar i landskapet. 
718   Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier. 
719   Kulturvård. Hembygdsvård.

Libris/SAB:
Odg      Samhällsplanering 
Odg(x)  Allmänt: lexikon 
Odg:bf   Organisationer och institutioner 
Odg:d    Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär 
Odg:k     Samhällsplaneringens historia 
Odg:oe   Lagstiftning 
Odg-      Allmänt: särskilda länder och områden 
Odgb     Riksplanering 
Odgc     Regionplanering 
Odgd      Kommunal planering 
Odgl      Planering för bostäder 
Odgm     Planering för rekreation, lek, fritid och kultur 
Odgp      Planering för handel, industri och arbetsplatser 
Odgq      Planering för kommunikationer och transporter 
Uh  Miljöfrågor och naturskydd  (vetenskap till 57, för  
 övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63) 
( DC, DK 71. DK 502, 504)



KTH. Kungliga Tekniska Högskolan.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 
— ABE

Verksamheten omfattar arkitektur, samhällsbyggnad och 
miljöteknik i en vid bemärkelse. Där ingår en syntes av 
gestaltning, teknisk och ekonomisk kunskap till en systemsyn på 
den byggda miljön, bostäderna och naturresurserna. Forskning och 
undervisning syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
ett uthålligt samhälle. Strategisk planering, skapande och underhåll 
av infrastrukturer för transport, vatten och andra 
försörjningssystem utgör centrala delar.

Institutioner
 • Arkitektur
 • Byggvetenskap
 • Fastigheter och byggande
 • Filosofi och teknikhistoria
 • Mark- och vattenteknik
 • Samhällsplanering och miljö
 • Transporter och samhällsekonomi

Centra
 • Centrum för bank och finans (CeFin)
 • Centrum för drift och underhåll av infrastruktur (CDU)
 • Centrum för studier inom vetenskap och innovation (KTH 

CESIS)
 • Centrum för trafiksimulering (CTR)
 • Centrum för transportstudier (CTS)
 • Centrum Mistra Pharma

Grundutbildningsprogram
 • Arkitektur (A)

 • Lantmäteri (C)
 • Väg- och vattenbyggnadsteknik (C)
 • Samhällsbyggnad (C)
 • Mark- och fastighetsjuridik (M)
 • Spatial Planning (M)
 • Real Estate Management (M)
 • Teknik- och vetenskapsfilosofi (M)
 • Land Management (UPP)
 • Enviromental Engineering and Sustainable Infrastructure 

(M)
 • Husbyggnads- och installationsteknik (M)
 • Geodesi och geoinformatik (M)
 • Innovations- och tillväxtekonomi (M)
 • Fastighet och finans (K)
C - civilingenjörs-, A - arkitekt-, H - högskoleingenjörs-, M - 
magisterprogram, UPP - uppdragsutbildning, K – kandidatprogram.

Skolans ledning
Dekan - Stellan Lundström 
Prodekan - Katja Tollmar Grillner
Grundutbildningsansvarig samhällsbyggnadsprogrammet - Ann-
Catrine Norrström
Grundutbildningsansvarig arkitektutbildningen - Ulrika Karlsson 
Forskarutbildningsansvarig - Sven Ove Hansson 
Administrativ chef - Johanna Stellan

Funktionsansvariga inom 
skoladministrationen
Utbildningsadministration - Johanna Stellan
Personal - Marie Korostenski 
Ekonomi - Susanne weideskog

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2009-10-15



Arkitektur och Samhällsbyggnad
Namn    Professors ämne

STEEN   JESPER  ARKITEKTUR ARB.LIV BEGYGGELSE 
CELSING  JOHAN   ARKITEKTUR AVANCERAD GESTALTNING 
WILHELMSON  ANDERS  ARKITEKTUR INR GESTALTNPROCESS 
MÅRTELIUS  JOHAN   ARKITEKTURHISTORIA 
JOHANSSON  ROLF   BEBYGGELSEANALYS 
HOLMGREN  JONAS   BETONGBYGGNAD 
KAROUMI  RAID   BROBYGGNAD 
SILFWERBRAND JOHAN  BROBYGGNAD 
SUNDQUIST  HÅKAN   BROBYGGNAD 
SÖDERSTRÖM  OVE   BYGGNADSMATERIALLÄRA 
LIND   HANS   FASTIGHETSEKONOMI 
LUNDSTRÖM  STELLAN  FASTIGHETSEKONOMI 
KALBRO  THOMAS  FASTIGHETSTEKNIK 
MATTSSON  HANS   FASTIGHETSTEKNIK 
KRUPINSKA  JADWIGA  FORMLÄRA 
SJÖBERG  LARS   GEODESI 
BAN   YIFANG  GEOINFORMATIK 
LJUNGQVIST  BENGT   INDUSTRIELL SKYDDSVENTILATION 
ASPLUND  MARCUS  INFRASTR.NATIONALEKONOMI 
STILLE   HÅKAN   JORD- O BERGMEKANIK 
JANSSON  PER-ERIK  MARK-O VATTENRESURSLÄRA 
QUIEL   FRIEDRICH  MILJÖ O NATURRESURSINFORMATION 
OLOFSSON  BO   MILJÖGEOLOGI 
SÖRLIN  SVERKER  MILJÖHISTORIA 
FINNVEDEN  GÖRAN  MILJÖSTRATEGISK ANALYS 
CARS   GÖRAN  REGIONAL PLANERING 
SNICKARS  FOLKE   REGIONAL PLANERING 
PONTVIK   ALEXIS  STADSBYGGNAD 
HOLMBERG  STURE   STRÖMNINGS- OCH KLIMATTEORI 
HANSSON  SVEN OVE  TEKNIKENS FILOSOFI 
KAIJSER  ARNE   TEKNIKHISTORIA 
KAISERFELD  THOMAS  TEKNIK-O VETENSKAPSHISTORIA 
WILHELMSSON MATS   TILLÄMPAD FINANSIELL EKONOMI 
ERIKSSON  KENT   TILLÄMPAD FÖRETAGSEKONOMI 
MATTSSON  LARS-GÖRAN  TRANSPORTSYSTEMANALYS 
KOUTSOPOULOS HARIS  TRANSPORTVETENSKAP 
WÖRMAN  ANDERS  VATTENDRAGSTEKNIK 

CVETKOVIC  VLADIMIR  VATTENVÅRDSTEKNIK SSK 
BIRGISSON  BJÖRN   VÄG- OCH BANTEKNIK 
THUNVIK  ROGER 
 
GÄSTPROFESSURER 

GOW   MARCELYN  ARKITEKTURTEKNIK 
KARA    HANIF   ARKITEKTURTEKNIK 
WESTERBERG  BO   BETONGBYGGNAD 
ISACSON  MATHS   INDUSTRIMINNESFORSKNING 
MUNDT 
PETERSEN  ELISABETH  INSTALLATIONSTEKNIK 
BRAUNERHJELM PONTUS  INTERNATIONELL AFFÄRSVERKSAMHET 
HÅRSMAN  BJÖRN   REGIONAL EKONOMISK PLANERING 
WESTLUND   HANS   REGIONAL PLANERING 
HINTZE  STAFFAN  RISKHANT.V BYGGANDE I JORD O B 
FOLKESON  LENNART  TILLÄMPAD EKOLOGI 
ANDREASSON  INGMAR  TRAFIKTEKNIK OCH TRAFIKSIMULERING 
ALGERS   STAFFAN  TRANSPORTANALYS, M SÄRSK INR M 
    PROGNOSSYSTEM 
ELIASSON  JONAS   TRANSPORTSYSTEMANALYS 
 
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2009-09-03



Utbildningar, studenter och professorer/
professurer vid universitet och högskolor
Några delar från 
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) 

Uppgifterna om utbildningar och ämnen gäller 2006/2007.
Uppgifterna om professorerna är äldre.

71 Övergripande planering av fysiska miljöer

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Här är infört ämnen som kanske mer gäller naturvetenskap, vilket inte 
framgår av ämnesbenämningarna, och därför hellre bör placeras på 57.

Bebyggelseantikvarisk kulturvård
Göteborgs universitet
Bebyggelseantikvarisk utbildning 120 p
Göteborgs universitet
Fysisk planering
Blekinge tekniska högskola
Fysisk planering 180 p
Blekinge tekniska högskola
Landskapsarkitektutbildning 200 p
SLU
Landskapsingenjörsutbildning 120 p

SLU
Landskapsplanering
SLU
Landskapsvetarutbildning 130 p
Högskolan Kristianstad
Miljöekonomi
Göteborgs universitet
Miljöhistoria
Linköpings universitet
Miljö, kultur och utveckling
Lunds universitet
Miljö- och energisystem
Karlstads universitet
Miljö- och processteknik
Växjö universitet
Miljöplanering
Göteborgs universitet
Miljöpolitik
Göteborgs universitet
Miljöstrategi
Lunds universitet
Miljöteknik
Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Miljövetenskap
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar

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/omr40h.pdf
http://wimnell.com/omr40h.pdf


Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Växjö universitet
Örebro universitet
Miljövetenskap/Uthålligt företagande
Göteborgs universitet
Miljövetenskaplig problemlösning
Göteborgs universitet
Miljövetenskaplig utbildning
Göteborgs universitet, 160 p
Högskolan i Halmstad, 120 p
Högskolan i Kalmar, 160 p
Karlstads universitet, 120/160 p
Linköpings universitet, 120 p
Lunds universitet, 160 p
Mälardalens högskola, 120/160 p
Stockholms universitet, 120/160 p
Södertörns högskola, 120/160 p
Örebro universitet, 120/160 p
Miljövetenskap–Människa–Miljö– Samhälle 120 p
Malmö högskola
Miljöövervakning – skog, mark och vatten 160 p
SLU
Regional utveckling och planering
Göteborgs universitet

Samhällsplanerarutbildning 120/160 p
Stockholms universitet
Växjö universitet
Samhällsplanering
Högskolan i Gävle
Tillämpad geografisk informationsteknik
Högskolan i Gävle

Sveriges lantbruksuniversitet SLU                                   
Landskapsplanering, skogsplanering mm se även område 63

Kungl. Tekniska högskolan KTH               
Arkitekturskolan (ARK). Se även på 62.

Chalmers tekniska högskola CTH                                  
Sektionen förArkitektur. Se även på 62.
Professorer:
Efternamn Förnamn  Tjänsteben Institution
LUND FREDRIK  Konstnärlig professor
     Institutionen för Arkitektur
HÖLMEBAKK  BEATE Konstnärlig professor
     Institutionen för Arkitektur
CALDENBY  CLAES Professor Institutionen för Arkitektur
EDEN  MICHAEL  Professor Institutionen för Arkitektur
HOLMDAHL BIRGITTA Professor Institutionen för Arkitektur
JANSON  ULF   Professor Institutionen för Arkitektur
MALBERT BJÖRN JAN Professor Institutionen för Arkitektur
ULLMARK  PETER  Professor Institutionen för Arkitektur



Luleå tekniska universitet LTU              
Se delar på 62

Lunds universitet LU                              
Lunds Tekniska Högskola, LTH. Se även 62.
Från Internet  i juni 2004:
Institution/avdelningWebbadress  
Arkitektur   http://www.arkitektur.lth.se/
Arkitektur - utlandsbyggandehttp://www.ark3.lth.se/
Arkitektur I 
Arkitektur II 
Arkitekturhistoria  http://www.arkitekturhistoria.
Byggnadsfunktion  http://www.byggfunk.lth.se/
Formlära    http://www.formlara.lth.se/
Miljöpsykologi   http://www.ahus.lth.se/mpe/mpe
Stadsbyggnad   http://www.stadsbyggnad.lth.se
Bygg- och miljöteknik
Brandteknik   http://www.brand.lth.se/
Byggnadsfysik   http://www.byfy.lth.se
Byggnadsmaterial  http://www.byggnadsmaterial.lt
Byggnadsmekanik  http://www.byggmek.lth.se/
Geoteknik    http://www.tg.lth.se/geot.htm
Installationsteknik  http://www.installation.lth.se
Konstruktionsteknik  http://www.kstr.lth.se
Teknisk akustik   http://www.akustik.lth.se/
Teknisk geologi   http://www.tg.lth.se/geol.htm
Vattenförsörjnings- och 
avloppsteknik   http://www.vateknik.lth.se/
Vattenresurslära   http://aqua.tvrl.lth.se/
Byggande och arkitektur http://www.byggark.lth.se/
Bebyggelsevård   http://www.bv.lth.se/

Byggnadsekonomi  http://www.bekon.lth.se/
Energi och Byggnadsdesign http://www.ebd.lth.se
HDM - Housing Development 
& Management (Boende och 
bostadsutveckling)  http://www.hdm.lth.se
Projekteringsmetodik  http://www.caad.lth.se/

Göteborgs universitet GU  
Miljövetenskap och kulturvård
Kulturvård
Arvidsson Lars
Wetterberg Ola
Tillämpad miljövetenskap
Dave Göran
Larsson Åke

Stockholms universitet SU 
Forsberg, Gunnel  304 Kulturgeografi m inriktn mot 
     samhällsplanering

Uppsala universitet UU
23500 Bostads/urbanforskn, institut f
ANDERSSON ROGER KARL GUNNAR Professor, anst UU   
  
      Kulturgeografi, ek.geografi
BENGTSSON BO   Professor, anst UU  
      Statsvetenskap
FRANZÉN MATS   Professor, anst UU  
      Sociologi

http://www.arkitektur.lth.se
http://www.arkitektur.lth.se
http://www.ark3.lth.se
http://www.ark3.lth.se
http://www.arkitekturhistoria
http://www.arkitekturhistoria
http://www.byggfunk.lth.se
http://www.byggfunk.lth.se
http://www.formlara.lth.se
http://www.formlara.lth.se
http://www.ahus.lth.se/mpe/mpe
http://www.ahus.lth.se/mpe/mpe
http://www.stadsbyggnad.lth.se
http://www.stadsbyggnad.lth.se
http://www.brand.lth.se
http://www.brand.lth.se
http://www.byfy.lth.se
http://www.byfy.lth.se
http://www.byggnadsmaterial.lt
http://www.byggnadsmaterial.lt
http://www.byggmek.lth.se
http://www.byggmek.lth.se
http://www.tg.lth.se/geot.htm
http://www.tg.lth.se/geot.htm
http://www.installation.lth.se
http://www.installation.lth.se
http://www.kstr.lth.se
http://www.kstr.lth.se
http://www.akustik.lth.se
http://www.akustik.lth.se
http://www.tg.lth.se/geol.htm
http://www.tg.lth.se/geol.htm
http://www.vateknik.lth.se
http://www.vateknik.lth.se
http://aqua.tvrl.lth.se
http://aqua.tvrl.lth.se
http://www.byggark.lth.se
http://www.byggark.lth.se
http://www.bv.lth.se
http://www.bv.lth.se
http://www.bekon.lth.se
http://www.bekon.lth.se
http://www.ebd.lth.se
http://www.ebd.lth.se
http://www.hdm.lth.se
http://www.hdm.lth.se
http://www.caad.lth.se
http://www.caad.lth.se


SANDSTEDT EVA   Professor bef univlektor 
      Sociologi
TURNER BENGT   Professor, anst UU  
      Nationalekonomi
WIGREN RUNE   Professor, anst UU  
      Nationalekonomi

72 Formgivning av byggnader och anläggningar, 
arkitektur.

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Arkitektur
Chalmers tekniska högskola
Luleå tekniska universitet
Arkitektutbildning 180/200 p
Se även Civilingenjörsutbildning
Chalmers tekniska högskola
Kungl. Tekniska högskolan
Lunds universitet
Byggnadsutformning 120 p
Växjö universitet
Byggnadsvård
Högskolan på Gotland
Byggnadsvårdsutbildning
Högskolan på Gotland, 120 p
Växjö universitet, 80 p
Järn och stål – offentlig gestaltning 120 p
Göteborgs universitet
Rumslig gestaltning 120 p
Mälardalens högskola

Kungl. Tekniska högskolan KTH               
Arkitekturskolan (ARK). Se även på 62.

Chalmers tekniska högskola CTH                                    
Sektionen förArkitektur. Se även på 62.
Professorer:
Efternamn Förnamn  Tjänsteben Institution
LUND FREDRIK  Konstnärlig professor
     Institutionen för Arkitektur
HÖLMEBAKK  BEATE Konstnärlig professor
     Institutionen för Arkitektur
CALDENBY  CLAES Professor Institutionen för Arkitektur
EDEN  MICHAEL  Professor Institutionen för Arkitektur
HOLMDAHL BIRGITTA Professor Institutionen för Arkitektur
JANSON  ULF   Professor Institutionen för Arkitektur
MALBERT BJÖRN JAN Professor Institutionen för Arkitektur
ULLMARK  PETER  Professor Institutionen för Arkitektur

Luleå tekniska universitet LTU              
Se delar på 62
Lunds universitet LU                              
Lunds Tekniska Högskola, LTH. Se även 62.
Från Internet  i juni 2004:
Institution/avdelningWebbadress  
Arkitektur   http://www.arkitektur.lth.se/
Arkitektur-utlandsbyggande http://www.ark3.lth.se/
Arkitektur I 
Arkitektur II 
Arkitekturhistoria  http://www.arkitekturhistoria.
Byggnadsfunktion  http://www.byggfunk.lth.se/
Formlära    http://www.formlara.lth.se/
Miljöpsykologi   http://www.ahus.lth.se/mpe/mpe
Stadsbyggnad   http://www.stadsbyggnad.lth.se

http://www.arkitektur.lth.se
http://www.arkitektur.lth.se
http://www.ark3.lth.se
http://www.ark3.lth.se
http://www.arkitekturhistoria
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http://www.formlara.lth.se
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Bygg- och miljöteknik
Brandteknik   http://www.brand.lth.se/
Byggnadsfysik   http://www.byfy.lth.se
Byggnadsmaterial  http://www.byggnadsmaterial.lt
Byggnadsmekanik  http://www.byggmek.lth.se/
Geoteknik    http://www.tg.lth.se/geot.htm
Installationsteknik  http://www.installation.lth.se
Konstruktionsteknik  http://www.kstr.lth.se
Teknisk akustik   http://www.akustik.lth.se/
Teknisk geologi   http://www.tg.lth.se/geol.htm
Vattenförsörjnings- och 
avloppsteknik   http://www.vateknik.lth.se/
Vattenresurslära   http://aqua.tvrl.lth.se/
Byggande och arkitektur http://www.byggark.lth.se/
Bebyggelsevård   http://www.bv.lth.se/
Byggnadsekonomi  http://www.bekon.lth.se/
Energi och Byggnadsdesign http://www.ebd.lth.se
HDM - Housing Development 
& Management (Boende och 
bostadsutveckling)  http://www.hdm.lth.se
Projekteringsmetodik  http://www.caad.lth.se/

Kungl. Konsthögskolan KKH                
Arkitekturskolan. Professorer
Bedoire Fredric   Arkitekturhistoria
von Knorring Peter  Restaureringskonst 
Schulman Sari    Restaureringskonst
Wilhelmsson Anders   Arkitektur

Växjö universitet VXU
SILFVERHIELM MAGNUS
TD GÄSTPR 100
Gästprofessor 
magnus.silfverhielm@vxu.se  Design arkitekt
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72 Formgivning av byggnader och 
anläggningar, arkitektur.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
720 Allmänt.
721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet. 
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur. 
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur. 
724 Nya tidens miljöer och arkitektur.
725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader. 7251 
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader. 7252 Merkantila 
byggnader. Affärshus. Kontorshus. 7253 Byggnader för transport- och 
kommunikationsväsen. 7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. 
Lantbruksbyggnader. 7255 Sjukhus. Vårdhem od. 7256 
Fångvårdsanstalter od. 7257 Restauranger. Serveringsställen. 
Badinrättningar. Parkbyggnader. 7258 Byggnader och lokaler för 
underhållning och sport. 7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar. 
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek. 
728 Bostadshus. 
729 Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i 
arkitektarbeten.
(SAB Ic, Mu, delar av P som gäller formgivning o d. DC, DK 72)

725- 729 mer detaljerat:

725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
72511 Riksdagslhus. 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.

7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
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.

7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
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.

7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. 
Lantbruksbyggnader.
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.

7255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala inrättningar.
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vård-hem för 
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557 
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.

7256 Fångvårdsanstalter od.
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 
Alkoholistanstalter.

7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. 
Parkbyggnader.
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.

7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport. 
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.

7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara 
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. 
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader.

726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. 
Begravningsanläggningar.
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

727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273 
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. 
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. 



Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska 
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer. 
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och 
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier. 
Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer. 
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798 
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.

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. 728 54 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 se även 
7254.

729 Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i 
arkitektarbeten.

Libris/SAB:

Ic  Arkitektur  (Delar hör även till 71)
Ic:bf Arkitekturorganisationer och -institutioner 
Ic:d  Arkitekturteori och -psykologi 
Ic:do Arkitekturpsykologi 
Ic:k  Vetenskapshistoria 
Ic.  Särskilda perioder 
Ic-  Särskilda länder och områden 
Icd  Byggnader för särskilda ändamål 
Ict  Stadsplanekonst 
Icu  Landskapsarkitektur 
Icv  Byggnadsvård 
(DC, DK 72)

Utbildningar, studenter och professorer/professurer vid 
universitet och högskolor
Se område 71



73 Skulptur o d. Museiverksamheter, 
konstutställning.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
730 Allmänt.
731/738 Skulpturarbete.731 Skulpturarbete. Material för konstnärlig 
bearbetning. 732 Primitiv, forntida , orientalisk skulptur. 733 Grekisk, 
romersk. skulptur. 734 Medeltida skulptur. 735 Nya tidens skulptur. 
736 Sigill, medaljer, kaméer od. Heraldik, ordnar, hederstecken, 
flaggor, fanor, standard. 737 Numismatik (Myntlära). 738 Konstnärlig 
bearbetning. 7381/7388 Keramik. 7389 Metall o övriga material. 
73898 Trä. 73899 Övriga.
739 Museiverksamheter, museer, utställning av konst od. 7390 
Allmänt, olika slags museer. 7391 Ändamål, nytta, visningar. 7392 
Byggnader, tekniska anordningar. 7393 Inventarier. 7394 
Iordningställande o konservering av museiföremålen, modeller. 7395 
Samlingar, utställningsföremål. 73953 Utställningsteknik, kataloger. 
7396 Administration. 7397 Publikationer. 7398 Forskning. (SAB Id, 
Bg, Bh, Ky. DC, DK 73, 069 )

Libris/SAB:
Bg  Allmänna museer 
Bh  Allmänna utställningar 
Id Skulptur 
Id.  Särskilda perioder 
Id-  Särskilda länder och områden 
Idy  Material, metoder, teknik 
Ii  Konstsamlingar och -utställningar 
Ky Historiska hjälpvetenskaper  (även till 73)

Kya Diplomatik 
Kyb Heraldik 
Kyc  Sfragistik (sigillkunskap) 
Kyd Flaggor 
Kye Emblematik 
Kyf  Rang- och titelväsen  Del.
Kyg Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar)  Del.
Kyh Numismatik 
Kyi  Ordensväsen . Del.
(DC, DK 73, 069 )

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Föremålsantikvarisk utbildning. 
Internationella museistudier
Göteborgs universitet
Konservatorutbildning 160 p
Göteborgs universitet
Konservering
Göteborgs universitet
Museivetenskap/Museologi
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Museologi 140/160 p
Umeå universitet

Stockholms universitet SU 
Jonsson, Kenneth  108 Numismatik & penninghistoria



74 Konsthantverk, formgivning av 
bruksföremål. Inredning.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
740 Allmänt.
741 /744 Teckningens grunder, ritningsarbeten. 741 Allmänt om 
teckning, barnteckningar, skämtteckningar. 742 Perspektivteckning. 
743 Anatomiteckning 744 Linearritning, konstruktionsritning.
745/749 Konsthantverk, industridesign. 745 Indelning efter 
material. 746 Sömnad, kläder, textil. 747 Inredningskonst. 748 Glas- 
och kristallarbeten. 749 Möbler od, övrigt, industridesign.
(SAB Ig, Ih, Mv. DC, DK 74 )

Libris/SAB:
Ig  Teckningskonst 
Ig.  Särskilda perioder 
Ig-  Särskilda länder och områden 
Igy  Material, metoder, teknik 
Ih  Konsthantverk 
Ih.  Allmänt: särskilda perioder 
Ih-  Allmänt: Särskilda länder och områden 
Iha  Ornamentik 
Ihb  Industriell formgivning 
Ihc  Textil konst 
Ihd  Konsthantverk i trä 
Ihe  Konsthantverk i metall 
Ihf  Keramik och glas 
Ihh  Inredning 

Ihk  Dräkthistoria 
Ihq  Reklamkonst 
Ihö Övrigt konsthantverk 
(DC, DK 74 )

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Advanced Product Design 80 p
Umeå universitet
Design
Beckmans designhögskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Kalmar
Växjö universitet
Design av digitala medier 120 p
Högskolan Dalarna
Design av mobila tjänster 120 p
Högskolan i Halmstad
Design och formgivning
Högskolan i Gävle
Design och formgivning/Glas 40 p
Växjö universitet
Design och konstruktion 120 p
Högskolan på Gotland
Design och träteknik 120 p
Högskolan i Gävle
Designutbildning 120 p
Beckmans designhögskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Kalmar
Växjö universitet



Form/Produktdesign 120 p
Beckmans designhögskola
Industridesign/Industriell design
Göteborgs universitet
Högskolan på Gotland
Mittuniversitetet
Umeå universitet
Industridesignutbildning
Konstfack, 120–200 p
Lunds universitet, 200 p
Mittuniversitetet, 120 p
Umeå universitet, 120 p
Industriell design
Luleå tekniska universitet
Inredningsarkitektur
Göteborgs universitet
Inredningsarkitektur och möbeldesign 120–200 p
Konstfack
Keramikkonst
Göteborgs universitet
Keramikkonst 120 p
Göteborgs universitet
Keramik och glas 120–200 p
Konstfack
Konst, möbler och inredning 120 p
Högskolan på Gotland
Konstsmide – Metallhantverk 120 p
Göteborgs universitet
Kostymtecknarutbildning 120 p
Se Scenografi . Kostymtecknare
Metallkonst. Silversmide

Göteborgs universitet
Modedesign
Beckmans designhögskola
Högskolan i Borås
Modedesignutbildning
Beckmans designhögskola, 120 p
Högskolan i Borås, 120/200 p
Möbeldesign
Linköpings universitet
Möbelformgivning – möbelsnickeri
Göteborgs universitet
Möbelformgivning – möbelsnickeri 120 p
Göteborgs universitet
Möbelkonservering
Linköpings universitet
Möbelkonservering 120 p
Linköpings universitet
Möbelsnickeri
Linköpings universitet
Möbelsnickeri 120 p
Linköpings universitet
Möbeltapetsering
Linköpings universitet
Möbeltapetsering 120 p
Linköpings universitet
Produktdesign
Göteborgs universitet
Silversmide
Se Metallkonst
Slöjd
Göteborgs universitet



Smide och metallkonst
Göteborgs universitet
Smyckekonst
Göteborgs universitet
Smyckekonst 120 p
Se även Ädellab/metallformgivning
Göteborgs universitet
Teknik – design – kommunikation
Linköpings universitet

Textil 120–200 p
Konstfack
Textildesign
Högskolan i Borås
Textildesignutbildning
Högskolan i Borås, 120/200 p
Konstfack, 80/120 p
Textilekonomutbildning 120/160 p
Högskolan i Borås
Textil – Kläder; formgivning 120 p
Göteborgs universitet
Textil konst
Göteborgs universitet
Textil konst 120 p
Göteborgs universitet
Textil och modedesign
Högskolan i Borås
Textilslöjd
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Textilteknologi

Högskolan i Borås
Textilvetenskap. Handvävning
Högskolan i Borås
Textilvetenskap. Handvävning 120 p
Högskolan i Borås
Trä- och metallslöjd
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Ädellab/metallformgivning 120–200 p
Konstfack

Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 
Design
Lunds universitet         76
Göteborgs universitet       503
Umeå universitet       170
Linköpings universitet                61
Luleå tekniska universitet        26
Växjö universitet         72
Örebro universitet         17
Högskolan i Kalmar         55
Malmö högskola                 76
Mitthögskolan                  52
Mälardalens högskola        86
Högskolan i Borås         69
Högskolan i Gävle         41
Högskolan i Skövde         49
Södertörns högskola         24



Konstfack         436
Beckmans Designhögskola      132
Summa      1 944

Konstfack KF                                                                          
http://www.konstfack.se info@konstfack.se

PROFESSORER PÅ KONSTFACK 2004
Björn Thor    Gästprofessor i industridesign
bjorn.thor@konstfack.se
Ronald Jones    Professor i konst med   
      inrikt- 
dr.jones@o-b-o-k.com   ning på tvärkonstnärliga studier
Kerstin Wickman   Professor i designhistoria
kerstin.wickman@konstfack.se
Andreas Berg    Professor i grafisk illustration
andreas.berg@konstfack.se
Hans Cogne    Professor i grafisk design
hans.cogne@konstfack.se
Teo Enlund    Professor i industridesign
teo.enlund@konstfack.se
Jonas Bohlin    Professor i möbeldesign
jonas.bohlin@konstfack.se
Torbjörn Kvasbö   Professor i keramik och glas
torbjorn.kvasbo@konstfack.se
Marysia Lewandowska  Professor i konst
marysia.lewandowska@konstfack.se
Anders Widoff    Professor i Konstfack 
anders.widoff@konstfack.se
Måns Wrange    Professor i skulptur

mans.wrange@konstfack.se
Gunila Axén    Professor i textil
gunila.axen@konstfack.se
Cheryl A Koler    Professor i formlära
cheryl.koler@konstfack.se
Peter Cornell    Professor i konsthistoria
peter.cornell@konstfack.se
Jan Landqvist    Professor i designmetodik
mari.janne@telia.com

Göteborgs universitet GU   
Design och konsthantverk
Bergström Inger
Heiland-Hansen Elisa
Hybbinette Pietyer
Kardasis Basil
Selander Lena
Svensson Tiore
Söderström Liss Annika
Ullmark Peter

Högskolan i Borås HB. 
Institutionen Textilhögskolan (THS)
Kan även kallas Sveriges Textilhögskola. Institutionen tillhör det 
fåtal europeiska högskole- och universitetssäten med en egen textili-
ndustriell fullskalemiljö.(Design 74 centralt men äv tillverkn 67+68) 

Mohamed Amer THS 
mohamed.amer@hb.se 033-4354149 MEA   Gästprofessor
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http://www.konstfack.se
mailto:info@konstfack.se
mailto:info@konstfack.se
mailto:bjorn.thor@konstfack.se
mailto:bjorn.thor@konstfack.se
mailto:dr.jones@o-b-o-k.com
mailto:dr.jones@o-b-o-k.com
mailto:kerstin.wickman@konstfack.se
mailto:kerstin.wickman@konstfack.se
mailto:andreas.berg@konstfack.se
mailto:andreas.berg@konstfack.se
mailto:hans.cogne@konstfack.se
mailto:hans.cogne@konstfack.se
mailto:teo.enlund@konstfack.se
mailto:teo.enlund@konstfack.se
mailto:jonas.bohlin@konstfack.se
mailto:jonas.bohlin@konstfack.se
mailto:torbjorn.kvasbo@konstfack.se
mailto:torbjorn.kvasbo@konstfack.se
mailto:marysia.lewandowska@konstfack.se
mailto:marysia.lewandowska@konstfack.se
mailto:anders.widoff@konstfack.se
mailto:anders.widoff@konstfack.se
mailto:mans.wrange@konstfack.se
mailto:mans.wrange@konstfack.se
mailto:gunila.axen@konstfack.se
mailto:gunila.axen@konstfack.se
mailto:cheryl.koler@konstfack.se
mailto:cheryl.koler@konstfack.se
mailto:peter.cornell@konstfack.se
mailto:peter.cornell@konstfack.se
mailto:mari.janne@telia.com
mailto:mari.janne@telia.com
mailto:mohamed.amer@hb.se
mailto:mohamed.amer@hb.se


Lise Bender Jørgensen THS 
lise.bender_jorgensen@hb.se 033-4354149 LBJ  Professor

Hans Bertilsson THS 
hans.bertilsson@hb.se 033-4354396 HBL   Professor 
        
 fiberteknologi
Simonetta Carbonaro THS 
simonetta.carbonaro@hb.se 033-4354040 SIC  Professor

Marion Ellwanger THS 
marion.ellwanger@hb.se 033-4354231 MAE   Professor

Lars Hallnäs THS 
lars.hallnas@hb.se 033-4354208 LHS    Professor

Johan Huldt THS 
johan.huldt@hb.se 033-4354201 JHU    Professor
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75/77 Bildkonst.
75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
75 Konstmåleri o d.
750 Allmänt. O Teknik. O Material. O Motiv.
(SAB Ie. DC, DK 75)

76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.
760 Allmänt. 761 Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt. 762 
Djuptryck. Etsning. Gravyr. 763 Plantryck. Litografi. Rotogravyr. 764 
Teckenkonst.Skrift.Tecken.Symboler. 7642 Olika skriftarter. 7643 
Olika skriftsystem.7645 Skrivdon. 7646 Symboler, monogram o d. 766 
Nyttografik (Reklam mm, hemsidor på Internet ? ). 769 
Grafiksamlingar. 7699 Handskrifter. Bokrariteter. Bokkonst.
(SAB If, Ae, Af, Ihq, Kya, F.08 . DC, DK 76 , 09)

77 Fotografiskt arbete o d.
770 Allmänt. 771 Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material. 
7711 Lokaler för fotoarbete. 7712 Inredningar, belysning mm. 7713 
Kameror, förstoringsapparater. 7714 Övrig utrustning. 7715 Negativ- o 
positivmaterial. 7717 Kemikalier. 772 Fotometoder med oorganiska 
ämnen. 773 Fotometoder med organiska ämnen. 774 Elektroniska o 
övriga metoder. 776 Fotolitografi. 777 Plåtar för boktryck, djuptryck. 
Fotogravyr. 778 Fotografins användningsområden. 7781 Kopiering. 
7782 Projektion. 7783 Vetenskapligt foto. 7784 Stereo. 7785 Filmning, 
filmklippning. 7786 Färgfoto. 7788 Trickfoto. 7789 Dokumentärfoto, 
konstfoto, motiv, fotosituation, format. 779 Fotosamlingar.

(SAB Pn. DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 
686).

Libris/SAB:
Ae  Bokväsen 
Aea  Bokhistoria 
Aeb  Skrivredskap och skrivmaterial 
Aec  Boktryckerihistoria 
Aed Bokbandshistoria 
Aef  Redigeringsteknik 
Aet  Bibliofili 
Af  Skrift 
Afa  Skrift- och alfabetshistoria 
Afb  Paleografi 
Afc  Kalligrafi 
Afd  Chiffer 
Ie  Målarkonst 
Ie.  Särskilda perioder 
Ie-  Särskilda länder och områden 
Ieb  Bokmåleri 
Iem  Miniatyrmåleri 
Ien  Muralmåleri 
Iet  Teaterdekorationer 
Iey  Material, metoder, teknik 
If  Grafisk konst 
If.  Särskilda perioder 
If-  Särskilda länder och områden
Ifq  Bruksgrafik 
Ifr  Bokillustration 
Ify  Material, metoder, teknik 



Pn  Fotografi och filmteknik  (drift av fotoverksamhet t 77)
Pna  Fotografi 
Pnb  Filmteknik, TV- och videofotografering 
Pnd  Vetenskaplig och teknisk fotografi 
Pni  Fotokonst 
Pny  Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering (57)
Pnz  Särskilda fotografer 
75 (DC, DK 75)
76 (DC, DK 76 , 09)                   
77 (DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 681).

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
75-77 gäller konstnärlig utformning av bilder, text och foto.   Hit har 
förts utbildningar och ämnen som sysslar med “media”, vilket är oklart 
vad som avses. “Multimedia” kan vara något som också kan röra 
7911-7914. Journalistik i tidningar o d ingår i 90, i radio och TV ingår 
också i 7911-7914. 
Bildjournalistikutbildning 120 p
Mittuniversitetet
Bildpedagogik
Lärarhögskolan i Stockholm
Bildproduktion
Högskolan Dalarna
Bildproduktion 120 p
Högskolan Dalarna
Bildvetenskap
Se Konstvetenskap/Bildvetenskap
Bok- och bibliotekshistoria
Lunds universitet
Datorgrafik 120 p

Luleå tekniska universitet
Dokumentärfotografi 40 p
Umeå universitet
Fotografi
Göteborgs universitet
Fotografutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Fri konst
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Fri konst 200 p
Se även Konst
Göteborgs universitet
Kungl. Konsthögskolan
Lunds universitet
Umeå universitet
Gestaltning i konvergerande medier
Högskolan på Gotland
Grafisk design
Göteborgs universitet
Grafisk design och illustration 120–200 p
Konstfack
Grafisk design och kommunikation 120 p
Linköpings universitet
Mittuniversitetet
Grafisk design och webbutveckling 80 p
Högskolan i Jönköping
Grafisk teknologi
Högskolan Dalarna
Grafisk utbildning 80 p
Stockholms universitet



Hypermedievetenskap
Högskolan i Skövde
Informativ illustration 120 p
Mälardalens högskola
Interaktionsdesign
Göteborgs universitet
Malmö högskola
Interaktionsdesignutbildning 120 p
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Kalmar
Malmö högskola
Interaktiv visualisering och mediedesign 80 p
Högskolan i Jönköping
Interaktiva medier 120 p
Högskolan i Kalmar
Intermediala studier
Lunds universitet
Konst 120–200 p
Se även Fri konst
Konstfack
Konst, kultur och ekonomi 120 p
Södertörns högskola
Konstvetenskap/Bildvetenskap
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Halmstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet

Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Konstvetenskap och visuell kommunikation
Linköpings universitet
Ljusdesign 80 p
Högskolan i Jönköping
Materiell och visuell design 120 p
Malmö högskola
Media
Luleå tekniska universitet
Mediadesign
Luleå tekniska universitet
Media management 120 p
Högskolan i Kalmar
Mediekommunikation 120 p
Högskolan Dalarna
Medie- och kommunikationsvetenskap
Se även Information
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet



Malmö högskola
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Medie- och kommunikationsvetenskaplig utbildning 120/160 p
Högskolan Dalarna (120 p)
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Malmö högskola
Södertörns högskola
Umeå universitet (120 p)
Växjö universitet
Örebro universitet
Medie- och kommunikationsvetenskap/Medieproduktion 160 p
Högskolan i Halmstad
Medie- och kommunikationsvetenskap/ Produktion 120/160 p
Luleå tekniska universitet
Medie- och kommunikationsvetenskap/Strategisk kommunikation
Högskolan i Halmstad, 160 p
Umeå universitet, 120 p
Mediepedagogik
Luleå tekniska universitet
Medier
Högskolan i Skövde
Medier, språk och kultur 140/160 p
Södertörns högskola
Mediestudier med teori och produktion 120 p

Högskolan i Skövde
Medieteknik/-teknologi
Blekinge tekniska högskola
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Södertörns högskola
Växjö universitet
Medieteknikutbildning
Blekinge tekniska högskola, 120 p
Mittuniversitetet, 160/180 p
Medievetenskap
Linköpings universitet
Multimediautbildning 120/160 p
Karlstads universitet
Multimediadesign 120 p
Högskolan i Halmstad
Multimedia. pedagogik–teknik 120 p
Stockholms universitet
Reklam och grafisk design 120 p
Beckmans designhögskola
Textdesignutbildning 120 p
Mälardalens högskola

Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 
Konst
Lunds universitet         81
Göteborgs universitet       154
Umeå universitet               72



Malmö högskola                 0,3
Högskolan på Gotland                15
Konstfack         117
Kungl. Konsthögskolan      218
Summa         656
Media
Göteborgs universitet         14
Luleå tekniska universitet        45
Högskolan i Kalmar         10
Malmö högskola                 27
Högskolan Dalarna       197
Dramatiska institutet       163
Summa         457

Kungl. Konsthögskolan KKH                  
http://www.kkh.se info@kkh.se

Se vår uppdaterade skolkatalog för innevarande läsår, där alla 
professorer finns med. Se också KKH:s hemsida www.kkh.se, där du 
finner alla professorer med exakt titel och e-postadress.
Kungl. Konsthögskolan tel: 08-614 40 87 Katalogen . Utdrag:

Fri konst.  Professorer.
Dixon Steven
Hagdahl Peter
Höll Eberhard
Rantanen Mari
Scott Johan Prorektor
Senneby Annette
Sustersic Apolonija 
Widen Johan

Biträdande professor
Müllner Heinrich
Adjungerade professorer
Möller Regina
Villesen Gitte

Arkitekturskolan. Professorer
Bedoire Fredric    Arkitekturhistoria
von Knorring Peter   Restaureringskonst 
Schulman Sari    Restaureringskonst
Wilhelmsson Anders   Arkitektur

Göteborgs universitet GU   
Konst- och bildvetenskap
Johannesson Lena
Konsthögskolan Valand
Johansson Bengt-Olof
Mjåtveit Kari
Petersen Anders
Peturssons Finnbogi
Snaebjörnsdottir Bryndis
Fotografi och film
Du Rees Göran

Stockholms universitet SU 
Hall, Thomas    105 Konstvetenskap
Rossholm-Lagerlöf,Margareta 105 Konstvetenskap
Becker, Karin    120 Journalistik m inr på 
       bildkomm.
Ekecrantz, Jan     120 Medie- och 
       kommunikationsvet.

http://www.kkh.se
http://www.kkh.se
mailto:info@kkh.se
mailto:info@kkh.se
http://www.kkh.se
http://www.kkh.se


Växjö universitet VXU
JOHNSSON-SMARAGDI ULLA
SVI PROFBL 1000
Befordrad professor 
ulla.johnsson-smaragdi@svi.vxu.se Medie- och 
       kommunikationsvetenskap

Örebro universitet ÖU   
Mats Ekström      Medie- och 
       kommunikationvetenskap
Ake Grönlund      Informatik
Birgitta Höijer      Medie- och 
       kommunikationvetenskap
Stig Arne Nohrstedt    Medie- och 
       kommunikationvetenskap

Högskolan i Kalmar HK
       Design med inriktning mot 
       grafisk design
Henriette Koblanck     HumSam

Södertörns högskola SH
Bolin Göran     Media-och 
       kommunikationsvetenskap

Uppsala universitet UU
52000 Konstvetenskapliga inst
VON BONSDORFF JAN  Professor, anst UU  
      Estetiska ämnen
 

mailto:ulla.johnsson-smaragdi@svi.vxu.se
mailto:ulla.johnsson-smaragdi@svi.vxu.se


78 Musik ( konserter o d 792).

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
780 Allmänt. 781 Musikens teori, akustik, harmoni, form, 
komposition, verk, utövare. 782 Dramatisk musik. 783 Kyrkomusik o 
-sång. Sakral musik. 784 Vokal musik. Profan sång. 785 
Instrumentalmusik, orkestrar, duo, trio etc 786 Musik för 
tangentinstrument:, piano, orgel, dragspel . 787 Musik: 
stränginstrument. 788 Musik: blåsinstrument. 789 Musik: slagverk och 
mekaniska instrument.
Konsertverksamheter ingår i 792.
(SAB Ij, X, Y. DC, DK 78)

Libris/SAB:
Ij  Musik 
Ij:d  Musikteori, -filosofi och -psykologi 
Ij:k  Musikforskningens historia 
Ij:oa Musiksociologi 
Ija  Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga 
 delområden 
Ijb  Musikhistoria 
Ijc  Musikinstrument: allmänt 
Ijd  Tangentinstrument 
Ije  Stråkinstrument 
Ijf  Blåsinstrument 
Ijg  Knäppinstrument 
Ijh  Slagverk och strykidiofoner 
Iji  Elektriska musikinstrument 

Ijj  Mekaniska musikinstrument 
Ijk  Instrumentalmusik: kammarmusik 
Ijl  Instrumentalmusik: orkestrar 
Ijm  Instrumentalmusik: särskilda former 
Ijn  Vokalmusik: allmänt 
Ijo  Vokalmusik: solosång 
Ijp  Vokalmusik: körsång 
Ijq  Vokalmusik: särskilda former 
Ijr  Dramatisk och scenisk musik 
Ijs  Religiös musik 
Ijt  Skolmusik 
Iju  Västerländsk folkmusik 
Ijv  Icke-västerländska kulturers musik 
Ijx  Jazz, rock och populärmusik 
Ijy  Musikprogram 
Ijz Särskilda tonkonstnärer 
Ijä  Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Ijö  Övrig musik 
X    Musikalier (noter) 
X(s) Musikalier: Samlingar och studiepartitur 
Xa  Musikteori 
Xb  Musikhistoria 
Xc  Soloverk: valfri besättning 
Xd  Instrumentalmusik: tangentinstrument 
Xe  Instrumentalmusik: stråkinstrument 
Xf  Instrumentalmusik: blåsinstrument 
Xg  Instrumentalmusik: knäppinstrument 
Xh  Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner 
Xi  Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument 
Xj  Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument 
Xk  Instrumentalensembler 



Xl  Instrumentalmusik: orkestrar 
Xm  Instrumentalmusik: särskilda former 
Xn  Elektroakustisk musik och ljudkonst 
Xo  Solosång 
Xp  Körsång 
Xq  Vokalmusik: särskilda former 
Xr  Dramatisk och scenisk musik 
Xs  Religiös musik 
Xu  Västerländsk folkmusik 
Xv  Icke-västerländska kulturers musik 
Xx  Jazz, rock och populärmusik 
Xy  texter till vokal och dramatisk musik 
Xä  Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Xö  Övrigt 
Y    Musikinspelningar 
Y(s) Samlingar 
Ya  Musikteori 
Yb  Musikhistoria 
Yc  Soloverk: valfri besättning 
Yd  Instrumentalmusik: tangentinstrument 
Ye  Instrumentalmusik: stråkinstrument 
Yf  Instrumentalmusik: blåsinstrument 
Yg  Instrumentalmusik: knäppinstrument 
Yh  Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner 
Yi  Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument 
Yj  Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument 
Yk  Instrumentalensembler 
Yl  Instrumentalmusik: orkestrar 
Ym  Instrumentalmusik: särskilda former 
Yn  Elektroakustisk musik och ljudkonst 
Yo  Solosång 

Yp  Körsång 
Yq  Vokalmusik: särskilda former 
Yr  Dramatisk och scenisk musik 
Ys  Religiös musik 
Yu  Västerländsk folkmusik 
Yv  Icke-västerländska kulturers musik 
Yx  Jazz, rock och populärmusik 
Yä  Parodier, signaler, ljudeffekter m m 
Yö  Övrigt 
(DC, DK 78) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Arrangering/komposition 80 p
Luleå tekniska universitet
Datateknik. Music Engeneering 80 p
Högskolan i Kalmar
Digital ljudproduktion 120 p
Blekinge tekniska högskola
Umeå universitet
Dirigering orkester 120 p
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Folkmusik
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Gitarrbyggeri
Linköpings universitet
Improvisationsmusikerutbildning 80/120 p
Göteborgs universitet
Interaktiv ljuddesign 120 p
Högskolan Kristianstad
Jazz- och rockmusikerutbildning 120 p



Örebro universitet
Kammarmusik
Mälardalens högskola
Kammarmusikerutbildning 120 p
Örebro universitet
Kammarmusikerutbildning och annan högskoleutbildning 120 p
Mälardalens högskola
Kantorsutbildning 80 p
Se även Kyrkomusikerutbildning
Lunds universitet
Komposition
Luleå tekniska universitet
Komposition 120/160 p
Göteborgs universitet (80/160 p)
Luleå tekniska universitet
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Konsertorganistutbildning 80/120 p
Luleå tekniska universitet
Kyrkomusikerutbildning
Se även Kantorsutbildning och
Organistutbildning
Ersta Sköndal högskola, 80/120 p
Göteborgs universitet, 160 p
Luleå tekniska universitet, 160 p
Lunds universitet, 80/160 p
Kungl. Musikhögskolan, 160 p
Kör och körledning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Luleå tekniska universitet
Ljuddesign
Luleå tekniska universitet

Ljudingenjörsutbildning 80 p
Luleå tekniska universitet
Ljudproduktion
Högskolan Dalarna
Ljudproduktion 120 p
Högskolan Dalarna
Ljudteknik
Luleå tekniska universitet
Media, musik och teknik 120/180 p
Luleå tekniska universitet
Musik
Göteborgs universitet
Luleå tekniska universitet
Musikalisk gestaltning
Göteborgs universitet
Örebro universitet
Musikalutbildning 120 p
Göteborgs universitet
Musikdramatisk scenframställning
Göteborgs universitet
Musikdramatisk utbildning 80/140 p
Operahögskolan i Stockholm
Musikerutbildning
Göteborgs universitet, 80/160 p
Lunds universitet, 80/120/200 p
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 120 p
Musikerutbildning. Individuell; klassisk;världsmusik 80/120/160 p
Göteborgs universitet
Musikindustriutbildning 120/160 p
Högskolan i Kalmar
Musiker med pedagogisk specialisering 80/160 p



Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Musik- och medieteknik
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Musikpedagogik
Göteborgs universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Örebro universitet
Musikpedagogisk utbildning
Se även Lärarutbildning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 80/160/180 p
Stockholms Musikpedagogiska institut, 80/120 p
Musikproduktion
Linköpings universitet
Musikproduktionsutbildning 80 p
Växjö universitet
Musikteori 80 p
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Musikteori. pedagogisk inriktning
Lunds universitet
Musikterapiutbildning 80 p
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Musikvetenskap
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Organistutbildning 160 p
Lunds universitet

Pianostämmarutbildning 20 p
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Solistiskt orgelspel
Luleå tekniska universitet
Studiomusikerutbildning 80 p
Luleå tekniska universitet

Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 

Musik
Lunds universitet       432
Göteborgs universitet       425
Luleå tekniska universitet     274
Karlstads universitet       116
Örebro universitet       187
Högskolan i Jönköping          3
Malmö högskola                  5
Mälardalens högskola        38
Högskolan på Gotland                16
Lärarhögskolan i Stockholm         1
Kungl. Musikhögskolan      563
Stockholms Musikpedagogiska 
Institut             48
Ersta Sköndal högskola        24
Summa      2 132



Kungl. Musikhögskolan i Sthlm KMH              
http://www.kmh.se info@kmh.se
Professorer inkl ämnen från Kungl Musikhögskolan i Stockholm:
5 st i piano
3 i komposition
1 i trombon
1 i sång
2 i rytmik och rörelse
4 i instudering
1 i saxofon
2 i violoncell
1 i blockflöjt
1 i klarinett
1 i kammarmusik
1 i musik och samhälle

Göteborgs universitet GU   
Musikhögskolan
Anderssom B Tommy
Eklund Bengt
Eldenius Magnus
Folkestad Göran
Jormin Anders
Lutzow-Holm Ole
Nielsen Einar
Olsson Bengt
Thorsén Stig-Magnus

Stockholms universitet SU 
Larsen, Holger   107 Musikvetenskap

Örebro universitet ÖU   
Börje Stålhammar   Musikvetenskap med inriktning 
              mot pedagogik
Högskolan i Gävle HiG 
LUNDBERG DAN ADJPRO Musik med inriktning 
      mot mångfald

Uppsala universitet UU
52300 Inst f musikvetenskap 
KJELLBERG ERIK   Professor, utn av reg  
      Estetiska ämnen
PARKMAN STEFAN   Professor, anst UU  
      Estetiska ämnen

Luleå tekniska universitet LTU.
Musikhögskolan
Brändström Sture,    Professor
Ericsson Hans-Ola,    Professor
Johansson KG,     Professor
Sandström Jan,     Professor
Verkade Gary,      Professor
Westberg Erlk,     Professor
Wiklund Christer,    Prof essor bef univ lektor
Sundkvlst Petter,    Professor adjungerad 
Wiklund Christer,   Professor bef univ lektor
Wiklund Christer,   Professor bef univ lektor

http://www.kmh.se
http://www.kmh.se
mailto:info@kmh.se
mailto:info@kmh.se


79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter. Sport.

Särskilda områden:
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.

Libris/SAB:
Ku  Allmän socialhistoria (även till 93-99)
Ku.  Särskilda historiska perioder
Ku-  särskilda länder och områden )
Oa  Sociologi (även till 79)
Oa(x)Sociologiska lexikon (118)
Oa:bfSociologiska institutioner 
Oa:d Sociologisik teori, filosofi och metodlära 

Oa:k Sociologins historia 
Oaa  Socialpsykologi 
Oab  Sociala strukturer 
Oac  Familjesociologi 



7911-7913 Seder och bruk.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
Ett gammalt schema från DC-DK mest för “naturfolkens liv”, som i 
princip kan användas även för “civilserade”:
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 -
(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).

Libris/SAB:
Bl  Omstridda fenomen och företeelser 
Blb  Ockultism 
Blc  Spådomskonst (divination) 
Bld  Frenologi 
Blf  Kryptozoologi 
Blg  Ufo 
M    Etnografi, socialantropologi och etnologi 
M(x) Etnografiska etc. lexikon 
M:b Etnografisk etc. forskning. Institutioner 
M:d Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära 
M:k Etnografins etc historia 
Ma  Europa: allmänt 
Mb  Norden: allmänt 
Mc  Sverige 
Md  Övriga Norden 
Me  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Mf  Mellaneuropa 
Mg  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Mh  Schweiz 
Mi  Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 
Mj  Frankrike 
Mk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 
Ml  Portugal 
Mm Östeuropa
Mn  Balkanländerna 
Mo  Asien 
Mp  Afrika 
Mq  Amerika 
Mr  Oceanien 
Ms  Polarländerna 



Mu  Bebyggelse och byggnader 
Mv  Föremål 
Mx  Näringsliv och arbetsliv 
My  Samhälls- och familjeliv 
Mz  Folktro och folkseder 
Qcg Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 
 förhållanden  (Även 7911)
(DC, DK 39).

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Barn
Linköpings universitet
Barnkultur
Stockholms universitet
Barn- och ungdomskultur
Göteborgs universitet
Barn- och ungdomskunskap-/ vetenskap
Göteborgs universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Uppsala universitet
Barn, skola, samhälle
Linköpings universitet
Beteendevetenskaplig utbildning 120/160 p
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Borås (120 p)
Mälardalens högskola
Beteendevetenskaplig utbildning.
Datavetenskap/humanvetenskap 120/160 p
Mittuniversitetet
Beteendevetenskaplig utbildning inriktad mot IT-miljöer120 p

Umeå universitet
Beteendevetenskapliga mätningar
Umeå universitet
Etnologi
Göteborgs universitet
Högskolan på Gotland
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Genusvetenskap
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Genusvetenskap/Feministiska studier
Uppsala universitet
Genusvetenskaplig utbildning
Lunds universitet, 120 p
Södertörns högskola, 140 p
Kulturantropologi
Uppsala universitet
Kvinnostudier



Göteborgs universitet
Socialantropologi
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Linköpings universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet

Göteborgs universitet GU   
Socialantropologi
Århem Kaj
Etnologi
Ek  Sven B
Skarin Frykman Birgitta
Genusvetenskap
Holm Ulla
Holmquist Ingrid

Stockholms universitet SU 
Gerholm, Lena   103 Etnologi
Hellspong, Mats   103 Etnologi
Klein, Barbro   103 Etnologi
Dahl, Gudrun   309 Socialantropologi, särsk 
      utvecklingsforskning
Hannerz, Ulf   309 Socialantropologi

Örebro universitet ÖU   
Anna Jónasdóttir   Kvinnovetenskap
Kathleen B. Jones   Kvinnovetenskap

Mälardalens högskola MdH 
Anders Törnvall
Professor i interkulturell kommunikation

Högskolan på Gotland HG  
Ulf Palmenfelt       Professor, etnologi   
E-post: ulf.palmenfelt@hgo.se  
Owe Ronström      Professor, etnologi   
E-post: owe.ronstrom@hgo.se 

Södertörns högskola SH 
Jansson Sören    Etnologi
Lindqvist Mats     Etnologi

Uppsala universitet UU
52100 Kulturantr o etnologi, inst f
BEACH HUBERT   Professor, anst UU  
      Socialantropologi/etnografi
52110 Etnologiska avd 
ARVASTSON GÖSTA  Professor, anst UU  
      Etnologi
52600 Multietnisk forskn, centr f
RUNBLOM HARALD  Professor bef univlektor 
      Övr humaniora o religionsvet
UGGLA ANDRZEJ   Professor bef univlektor 
      Övr humaniora o religionsvet
21010 Samhällsvet genusforskn, avd f
LUNDGREN EVA   Professor, utn av reg  
      Sociologi

mailto:ulf.palmenfelt@hgo.se
mailto:ulf.palmenfelt@hgo.se
mailto:owe.ronstrom@hgo.se
mailto:owe.ronstrom@hgo.se


7914-7919 Film, radio, TV, 
offentliga fester mm.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
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 -

Libris/SAB:
Bu  Masskommunikation: radio och television 
Bu-  Särskilda länder och områden 
Bua  Radio 
Bub Television och video 
Im  Film 
Ima  Film: allmänt 
Imb  Filmhistoria 
(DC, DK 791).

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Cirkusutbildning 120 p
Se Nycirkusutbildning
Film
Göteborgs universitet
Filmfoto 120 p
Dramatiska institutet
Filmklippning/redigering 120 p
Dramatiska institutet
Filmljud 120 p
Dramatiska institutet
Filmmanus 140 p
Dramatiska institutet
Filmproduktion 120 p
Dramatiska institutet
Högskolan Väst*
Filmregi
Göteborgs universitet
Filmregi 120 p
Dramatiska institutet
Göteborgs universitet
Filmvetenskap
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Karlstads universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Växjö universitet
Manusutbildning för film och TV 120 p



Umeå universitet
Manusutveckling och gestaltning för rörliga bilder 120 p
Högskolan på Gotland
Multimediautbildning 120/160 p
Karlstads universitet
Multimediadesign 120 p
Högskolan i Halmstad
Multimedia. pedagogik–teknik 120 p
Stockholms universitet
(Multimedia även 75-77)
Mimutbildning 160 p
Teaterhögskolan i Stockholm
Nycirkusutbildning 120 p
Danshögskolan
Radioproduktion 80 p
Dramatiska institutet
Luleå tekniska universitet
TV-producentutbildning 80 p
Dramatiska institutet
Upplevelseproduktion
Luleå tekniska universitet
Upplevelseproduktion 160 p
Luleå tekniska universitet

Göteborgs universitet GU   
Musik- och filmvetenskap
Björberg Alf
Edström Karl Olle
Lilliestam Lars
Sjögren Olle

Stockholms universitet SU 
Olsson, Jan    110 Filmvetenskap
Söderbergh-Widding, Astrid  110 Filmvetenskap



792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. 
Konstdans.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
7920 Allmänt. 7922 Talpjäser. Skådespel. 7925 Operor. Operetter. 
Sångspel. Konserter. 7927 Varitéer. Kabareter. Revyer. Soareer. 7928 
Baletter. Dansuppvisningar.
(SAB Ik . DC, DK 792)

Libris/SAB:
Ik  Teater 
Ika  Teater: allmänt 
Ikb  Teaterhistoria och -kritik 
Ike  Teaterprogram 
Iks Gruppteater 
Ikt Pantomim- och marionetteater 
Iku  Barnteater 
Ikv  Amatörteater 
Ikx  Radio- och TV-teater 
Iky  Konstnärlig dans 
Ikz  Särskilda sceniska konstnärer 
Ikö  Övrig scenisk konst och offentliga nöjen 
(DC, DK 792)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Danspedagogutbildning 80/160 p
Danshögskolan
Dansvetenskap
Stockholms universitet
Dramapedagogik
Högskolan i Gävle
Drama–teater
Lunds universitet
Drama–teater–fi lm
Umeå universitet
Dramatik
Göteborgs universitet
Dramatik/Dramaturgi 140 p
Dramatiska institutet
Koreografi
Danshögskolan
Ljud och ljusdesign för teater 120 p
Dramatiska institutet
Maskering/perukmakeri 120 p
Dramatiska institutet
Operaregiutbildning 80 p
Operahögskolan i Stockholm
Operarepetitörutbildning 80 p
Operahögskolan i Stockholm
Operautbildning 120+80 p
Göteborgs universitet
Perukmakarutbildning 120 p
Se Maskering/perukmakeri
Regi. Teater 160 p
Dramatiska institutet



Scenframställning
Göteborgs universitet
Scenografi 120 p
Dramatiska institutet
Scenografi . Kostymtecknare 120 p
Dramatiska institutet
Skådespelarutbildning 160 p
Göteborgs universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Teaterhögskolan i Stockholm
Teaterproducentutbildning 120 p
Dramatiska institutet
Teaterregissörsutbildning 160 p
Se Regi. Teater
Teaterteknikerutbildning 80 p
Dramatiska institutet
Teaterutbildning och annan högskoleutbildning 80 p
Mälardalens högskola
Teatervetenskap
Stockholms universitet

Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 

Dans
Danshögskolan                113

Opera

Göteborgs universitet         18
Operahögskolan                 38
Summa           56

Teater
Lunds universitet         55
Göteborgs universitet         34
Luleå tekniska universitet           15
Mälardalens högskola        17
Teaterhögskolan                 68
Summa         189

Göteborgs universitet GU     
Teaterhögskolan
Wiklund Anders

Stockholms universitet SU 
Heed, Sven-Åke   117 Teatervetenskap
Helander, Karin   117 Teatervetenskap
Karin Helander   117 Teatervetenskap
Sauter, Willmar   117 Teatervetenskap

Danshögskolan DH                                      
http://www.dh.se       kansli@danshogskolan.se   

Danshögskolan har två professorer: 
en i koreografisk komposition och 
en i dansinterpretation.

http://www.dh.se
http://www.dh.se
mailto:kansli@danshogskolan.se
mailto:kansli@danshogskolan.se


Dramatiska institutet DI                              
(http://www.di.se) http://www.draminst.se kansli@draminst.se    

    Följande personer är anställda på professors nivå hos oss. Du kan 
kontakta dem per e-post. E-postadresser på DI är utformade enligt 
principen fornamn.efternamn@draminst.se (inga prickar på 
bokstäverna å, ä, ö, ü).

PROFESSORER DI:
Peter Englund     Professor i historiskt och socialt 
     berättande
Suzanne Osten     Professor regi
Leif Sundberg     Gästprofessor De dramatiska 
     konsternas arbetsspråk
Michal Leszczylowski   Professor filmklippning
Harald Stjerne     Professor filmmanus
Thomas Koppfeldt    Adjungerad professor Media-
Estetik-    Pedagogik
Claes Peter Hellwig    Professor Teaterns kreativa processer
Ragnar Lyth     Professor teaterregi 
Martha Vestin     Professor teaterregi

(De tre första sysslar i huvudsak med forskning, de övriga i huvudsak 
med undervisning.)
    Denna länk till vår webbplats leder till vidare information om 
forskning:     http://www.draminst.se/konstarbete/

Operahögskolan i Stockholm OH             
http://www.operahogskolan.se   
registrator@operahogskolan.se 

Operahögskolan i Stockholm har följande professorer:
Claes Fellbom, professor i musikdramatisk gestaltning, e-mailadress
interpretation@telia.com

Mark Tatlow, professor i musikalisk instudering, e-mailadress
mark.tatlow@operahogskolan.se

Thomas Schuback, gästprofessor i musikalisk instudering, 
e-mailadress
thomas.schuback@swipnet.se

Teaterhögskolan i Stockholm TH                                
http://www.teaterhogskolan.se info@teaterhogskolan.se
. . . . . . 
Utbildningsplan
    Skådespelarutbildningen omfattar 160 poäng och motsvarar fyra års 
studier på heltid. All undervisning är obligatorisk och till största delen 
schemalagd och lärarledd. Undervisningen bedrivs, med få undantag, 
på svenska. Nedan finns en sammanfatning av vår utbildningsplan. 
Termin 1 - 4:
    Grundläggande utbildning i röst och tal, rörelse, sång, musik och 
teori samt huvudämnet scenframställning.
Termin 5 - 6:
    Praktik vid en teater, där studenterna ingår i ensemblen och 
medverkar i en eller flera uppsättningar. Vid återkomsten från 
praktikterminen arbetar man med radioteater, film och tv.
Termin 7 - 8:

http://www.di.se
http://www.di.se
http://www.draminst.se
http://www.draminst.se
mailto:kansli@draminst.se
mailto:kansli@draminst.se
mailto:fornamn.efternamn@draminst.se
mailto:fornamn.efternamn@draminst.se
http://www.draminst.se/konstarbete/
http://www.draminst.se/konstarbete/
http://www.operahogskolan.se
http://www.operahogskolan.se
mailto:registrator@operahogskolan.se
mailto:registrator@operahogskolan.se
mailto:interpretation@telia.com
mailto:interpretation@telia.com
mailto:mark.tatlow@operahogskolan.se
mailto:mark.tatlow@operahogskolan.se
mailto:thomas.schuback@swipnet.se
mailto:thomas.schuback@swipnet.se
http://www.teaterhogskolan.se
http://www.teaterhogskolan.se
mailto:info@teaterhogskolan.se
mailto:info@teaterhogskolan.se


    Utbildningens sista läsår domineras av arbetet med de 
föreställningar som visas offentligt på skolan.
    Skådespelarprogrammet har som mål att utbilda självständiga och 
konstnärligt medvetna skådespelare för pofessionell verksamhet inom 
teater, film, tv, radio med mera.

I undervisningen ingår följande ämnen:
* Scenframställning
* Röst och tal
* Rörelse och rytmik
* Sång och musik
* Eget skapande arbete
* Teori och uppsatsskrivande

Senast uppdaterad 2004-10-20 | webmaster@teaterhogskolan.se

Andra utbildningar. . . . .

Länkar
Teaterhögskolor i Sverige
Teaterhögskolor i Norden
Andra konstnärliga högskolor
Teatrar
Organisationer
Länksamling

Teaterhögskolor i Sverige:
Teaterhögskolan i Malmö
Teaterhögskolan i Luleå
Teaterhögskolan i Göteborg

Teaterhögskolor i Norden:
Teaterhögskolan i Oslo
Teaterhögskolan i Helsingfors
Teaterhögskolan i Tammerfors
Teaterhögskolan i Reykjavik
Statens Teaterskole i Köpenhamn
Skuespillerskolen ved Odense Teater
Skuespillerskolen ved Århus Teater
Andra konstnärliga högskolor:
Dramatiska Institutet
Konsthögskolan i Malmö
Konstfack Stockholm
Konsthögskolan i Umeå
Konsthögskolan Valand
Kungliga Musikhögskolan
Musikhögskolan i Göteborg
Musikhögskolan i Malmö
Musikhögskolan i Piteå
Musikhögskolan Ingesund
Danshögskolan - Stockholm

Teatrar:
Angereds Nya Teater, Göteborg
Backa Teater, Göteborg
Bohusläns teater
Borås stadsteater
Byteatern, Kalmar läns teater
Dramaten
Dalateatern, Falun
Drottningholms Slottsteater
Folkoperan i Stockholm

mailto:webmaster@teaterhogskolan.se
mailto:webmaster@teaterhogskolan.se


Folkteatern Göteborg
Länsteatern på Gotland
Gävle Folkteater
Göteborgs Operan.
Göteborgs stadsteater
Helsingborgs stadsteater
Teater Halland.
Smålands musik och teater
Malmö Dramatiska Teater
Malmö musikteater
Musikteatern i Värmland
Norrbottensteatern
Norrlandsoperan
Operan i Stockholm
Radioteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Riksteatern
Stockholm stadsteater
Upsala stadsteater
Teater Västernorrland
Västmanlands Länsteater
Älvsborgsteatern, Borås
Västerbottensteatern
Östgötateatern
Länsteatern i Örebro.

Organisationer:
Dramatikerförbundet
Ny organisation för etikprövning av forskning
Amatörteaterns riksförbund
Assitej, svenska föreningen för barn- och ungdomsteater

Studenthälsan
Svensk Teaterunion
Sveriges teatertekniska förening
Teatercentrum
Teaterförbundet
TR, Teatrarnas Riksförbund
Teateralliansen

Länksamling:
Svenska teaterlänkar (http://hem1.passagen.se/bjorn000/teater/), länkar 
till det mesta inom svensk teater.
Senast uppdaterad 2004-11-23 webmaster@teaterhogskolan.se

http://hem1.passagen.se/bjorn000/teater/
http://hem1.passagen.se/bjorn000/teater/
mailto:webmaster@teaterhogskolan.se
mailto:webmaster@teaterhogskolan.se


793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
7930 Allmänt. 7932 Julfester. Födelsedags- och bröllopsfester. 
Firmafester. 7933 Dans. 7934 Motionslekar. Blindbock. Kurragömma. 
7935 Pantlekar. 7937 Andra sällskapsspel. Intelligenslekar. 
Minneslekar. Frågesport. 7938 Trolleri. Tricks. Illusionistkonst.
(SAB Rc, Rd del. DC, DK 793)

Libris/SAB:
Rc  Danslekar och dans 
Rbo  Friluftsliv  (Även 796/799)
(DC, DK 793)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Folkdansutbildning 80 p
Danshögskolan
Fritidsarbete och fritidskultur 120 p
Lunds universitet
Fritidsvetenskap
Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet LTU.
Professorernas ämnen oklara
Institutionen i Skellefteå
o Fritid & underhållning (791-794)
o Mobila nätverk & programutveckling (62?)
o Träteknologi (62)
Grönlund Anders,   Professor
Lindgren Owe,    Professor

Moren Tom,    Professor
Westermark Ulla,   Professor
Hagman Olle,    Professor bef univ lektor 
Språk & kultur
o Teaterhögskolan (92)
Magnusson Ulf,    Professor



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

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
7940 Allmänt. 7941 Schack. 7942 Dam, kvarnspel, halma osv. 7943 
Bordsspel med turinslag.Tärningsspel. Domino. Mahjong. 7944 
Kortspel. 7945 Läggspel. Tålamods- och skicklighetsspel. 7948 Små 
målspel. Miniatyrspel för barn, t.ex.ishockeyspel. Elektroniska 
datorspel o d. 7949 Hasardspel, roulett, lotto, tips, toto, lotterier.
(SAB Rd del, Re. DC 794-795, DK 794)

Libris/SAB:
Rd  Spel och tidsfördriv 
Re Lotteri, vadhållning, tips 
(DC 794-795, DK 794) 

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Dataspelsutveckling. Design. Grafik. Programmering 120 p
Högskolan i Skövde
Digitala spel 120 p
Blekinge tekniska högskola
Speldesign och grafik 120 p
Högskolan på Gotland
Speldesign och programmering 120 p
Högskolan på Gotland
Spelprogrammering 120 p
Blekinge tekniska högskola

Spelutveckling
Högskolan på Gotland
Spelutveckling och interaktion 120/160 p
Mälardalens högskola

Högskolan på Gotland HG  
Craig Lindley       Professor i gestaltning och 
E-post: craig.lindley@hgo.se produktion i digitala medier
      -inriktning spel och spelutveckling    
Gästprofessorer, bl.a.Steven Bachelder   Gästprofessor med inriktning 

E-post: steven.bachelder@hgo.se mfl   gestaltning     

mailto:craig.lindley@hgo.se
mailto:craig.lindley@hgo.se
mailto:steven.bachelder@hgo.se
mailto:steven.bachelder@hgo.se


795 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter.

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

7952-7956 omfattar:

7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska forntidsmiljöer

7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska 
medeltidsmiljöer (ca 300-1400). 

7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska 
miljöer.

7955 Olika sociala miljöer och sociala verksamheter med anknytning 
till offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d. 
Bl a polis och kriminalvård. 

7956 Sociala miljöer och sociala verksamheter med anknytning till 
död, begravning och religion. Se även 20/29. (Här bl a religiösa 
terrorister)

Sociala miljöer, sociala relationer, sociala verksamheter, 
socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, undervisning, 
föreningsliv od.

Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala 
verksamheter i dem. Indelningen 7915-7959 följer indelningen i 72 om 
formgivning av byggnader i de fysiska miljöerna. 721 gäller allmänt 
om formgivning av byggnader och 7951 gäller allmänt 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 byggnader från olika epoker. 7955-7958 gäller 
sociala miljöer med anknytning till byggnader i 725-728 och 7959 
gäller sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda 
byggnader .

7950 Allmänt. 7951 Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, 
kriminologi. 7952/7958 Sociala miljöer och verksamheter med 
anknytning till fysiska miljöer av olika slag. 7952/7954 Sociala 
miljöer i olika tidsepoker. 7955/7958 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.



7951 Sociologi. Socialvård. 
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas (somligt kan föras till 7952-7959 :
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.
(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)

Libris/SAB:
Oa  Sociologi (även till 7951)
Oa(x)Sociologiska lexikon 
Oa:bfSociologiska institutioner 
Oa:d Sociologisik teori, filosofi och metodlära 
Oa:k Sociologins historia 

Oaa  Socialpsykologi 
Oab  Sociala strukturer 
Oac  Familjesociologi 
Obq Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet  (delar 
 till 32)
Obr  Röda korset (och likvärdiga organisationer)  (delar till 32)
Oh  Sociala frågor o socialpolitik (politiska krav t 36-39)
Oh:oeAllmänt: sociallagstiftning 
Oh-  Allmänt: särskilda länder och områden 
Oha Arbete och arbetsmarknad  (Även 658)
Ohc Bostäder 
Ohd Emigration och immigration  (Även 7952/7956 och 7958)
Ohe Minoriteter 
Ohf  Social omsorg 
Ohg Frivillig hjälpverksamhet 
Ohi  Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor 
Ohj  Könsrollsfrågor 
Ohk Fritidsverksamhet 
Ohm Allmänna samlingslokaler 
(DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9) 



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Allmän kriminologi
Stockholms universitet
Flervetenskapligt program i mänskliga rättigheter 120/160 p
Malmö högskola
Människa – datorinteraktion
Uppsala universitet
Människa, mångfald och arbetsliv 120 p
Högskolan Väst*
Mänskliga rättigheter (även på 103)
Lunds universitet
Malmö högskola
Teologiska Högskolan, Stockholm
Mänskliga rättigheter och demokrati 80 p (även på 103)
Teologiska Högskolan, Stockholm
Samhällsanalys och välfärdsutveckling 80/120/180 p
Växjö universitet
Socialarbetarutbildning 120 p
Högskolan Dalarna
Social omsorg/Social
omsorgsvetenskap
Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Social omsorgsutbildning 140 p
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle (120 p)
Högskolan Kristianstad

Karlstads universitet (120/140 p)
Luleå tekniska universitet
Mälardalens högskola (120/160 p)
Umeå universitet
Uppsala universitet (140/160 p)
Örebro universitet
Socialpedagogik
Linköpings universitet
Umeå universitet
Socialpedagogisk utbildning 140 p
Högskolan Väst*
Linköpings universitet
Umeå universitet
Socialpsykologi
Högskolan i Skövde
Uppsala universitet
Växjö universitet
Socialpsykologisk utbildning 120/160 p
Högskolan i Skövde
Socialt arbete
Göteborgs universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst*
Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Umeå universitet



Växjö universitet
Örebro universitet

Socialt arbete. Internationellt
Göteborgs universitet
Sociologi
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Sociologi och socialt utvecklingsarbete 120 p
Högskolan i Halmstad
Sociologutbildning 120/160 p
Umeå universitet

Socionomutbildning 140 p
Ersta Sköndal högskola (160 p)
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Socionomutbildning – interkulturell och internationell 140 p
Mittuniversitetet
Socionom- och sjuksköterskeutbildning 160 p
Ersta Sköndal högskola
U-landskunskap
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Utveckling och internationellt samarbete
Göteborgs universitet

Göteborgs universitet GU   
Socialt arbete
Bäck-Wiklund Margareta
Gustafsson Björn
Månsson Sven-Axel
Olsson Sören



Oscarsson Lars
Sonnander Karin
Sociologi
Björnberg Ulla
Furåker Bengt
JonssonDan
Svensson Lennart
Özdalga Elisabeth
Teknik- och vetenskapsstudier
Glimell Hans
Omvärldsstudier av människans villkor
Humanekologi
Egneus Hans
Mänskliga rättigheter 
Eide Asbjörn
Freds-och urtvecklingsforskning
Hettna Björn

Stockholms universitet SU 
Ahrne, Göran   310 Sociologi
Hedström, Peter   310 Sociologi m inriktning mot 
      befolkningsprocesser
Hobson, Barbara  310 Sociologi med inriktning på 
      genusforskning
Lars Udéhn   310 Sociologi
le Grand, Carl   310 Sociologi inr arbete 
      organisation personalfrågor
Swedberg, Richard  310 Sociologi, särskilt ekonomisk 
      sociologi
Szulkin, Ryszard  310 Sociologi, inr arbete, 
      organisation personalfrågor

Flyghed, Janne   312 Kriminologi
Lenke, Leif Bertil  312 Kriminologi
Sarnecki, Jerzy   312 Allmän kriminologi
Tham, Henrik   312 Kriminologi
von Hofer, Hanns  312 Kriminologi
Bergmark, Anders  314 Socialt arbete m inriktn på vård 
      o behandling av
Hessle, Sven   314 Socialt arbete
Hollander, Anna   314 Rättsvetenskap m inriktn mot 
      socialt arbete
Jeppsson-Grassman, Eva 314 Socialt arbete m inriktn mot 
      äldre människor
Lindstein, Thomas  314 Socialt arbete m inriktn mot 
      psykologi
Lundström, Tommy  314 Socialt arbete
Szebehely, Marta  314 Socialt arbete m inriktn mot 
      omsorg
Thorslund, Mats   314 Socialt arbete m inriktn äldre 
      människor
Jonsson, Jan O.   328 Sociologi, m inriktn mot 
      levnadsnivån
Norström, Thor-Arvid  328 Sociologi, m inriktn 
      socialpolitik
Stenberg, Sten-Åke  328 Sociologi, m inriktn mot 
      arbetslöshet o marginalisering
Tåhlin, Michael   328 Sociologi, m inriktn mot 
      levnadsnivån
Kühlhorn, Eckart  329 Sociologisk alkoholforskning
Olsson, Börje   329 Alkohol- och drogforskning



Romelsjö, Anders  329 Alkohol- och drogforskning, 
      särskilt inriktad mot behandling 
      av missbrukare
Room, Robin   329 Socialvetenskaplig alkohol- och 
      drogforskning
Fritzell, Johan   330 Sociologi m inriktn m 
      stratifiering o social ojämlikhet
Koupil, Ilona   330 Forskning om ojämlikhet i 
      hälsa med folkhälsovetenskaplig/ 
      medicinsk inriktning
Lundberg, Olle   330 Forskning om ojämlikhet i 
      hälsa med samhällsvetenskaplig 
      inriktning
Vågerö, Denny   330 Medicinsk sociologi

Växjö universitet VXU
OLOFSSON GUNNAR
SVI PROF 1000 
Gunnar.Olofsson@svi.vxu.se  Sociolog

SALONEN TAPIO
IVOSA PROF 1000 
 tapio.salonen@ivosa.vxu.se  Socialt arbete

TRONDMAN MATS
SVI PROFBL 1000
Befordrad professor 
mats.trondman@vpu.vxu.se   Sociologi

HORNEMANN MÖLLER IVER 
IVOSA GÄSTPR 300 

Gästprofessor 
ihm.cid@cbs.dk     Socialt arbete

SAMUELSSON GILLIS
IVOSA GÄSTPR 200
Gästprofessor 
gillis.samuelsson@ivosa.vxu.se  Socialt arbete

Örebro universitet ÖU     
Thomas Brante      Sociologi
Berth Danermark     Sociologi
Björn Eriksson      Sociologi
Rolf Lidskog     Sociologi
Lars Oscarsson     Socialt arbete

Högskolan i Kalmar HK  
Sociologi Ulf Drugge HumSam

Mälardalens högskola MdH 
Lars Udehn
Professor i sociologi

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTU(HögskolanVäst)
Hans-Erik Hermansson           
hans-erik.hermansson@htu.se   Professor i socialt arbete med 
      inriktning mot Socialpedagogik
Södertörns högskola SH 
Hort Sven     Sociologi 

mailto:Gunnar.Olofsson@svi.vxu.se
mailto:Gunnar.Olofsson@svi.vxu.se
mailto:tapio.salonen@ivosa.vxu.se
mailto:tapio.salonen@ivosa.vxu.se
mailto:mats.trondman@vpu.vxu.se
mailto:mats.trondman@vpu.vxu.se
mailto:ihm.cid@cbs.dk
mailto:ihm.cid@cbs.dk
mailto:gillis.samuelsson@ivosa.vxu.se
mailto:gillis.samuelsson@ivosa.vxu.se
mailto:hans-erik.hermansson@htu.se
mailto:hans-erik.hermansson@htu.se


Uppsala universitet UU
22000 Sociologiska inst 
GRONOW JUKKA OLAVI  Professor, anst UU  
      Sociologi
HAMMARSTRÖM GUNHILD Professor bef univlektor 
      Sociologi
LEWIN BO    Professor bef univlektor 
      Sociologi
NÄSMAN ELISABET  Professor bef univlektor 
      Sociologi
SÖDER MÅRTEN   Professor, utn av reg  
      Sociologi
TORNSTAM LARS   Professor, utn av reg  
      Sociologi
80900 SCASSS  
THERBORN GÖRAN  Professor, utn av reg Sociologi



7952-7956 Sociala miljöer och verksam-
heter i fysiska miljöer.

Olika sociala miljöer och sociala verksamheter med anknytning 
till byggda miljöer enligt 722-726:

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)

Libris/SAB:

Ohd Emigration och immigration . (Även 7951 oh 7958)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Polisutbildning
 Utbildningen är statlig och kostnadsfri och ges på 
Polishögskolan i Solna. Vid universiteten i Umeå och Växjö ges 
utbildningen på uppdrag av Polishögskolan. Det finns också möjlighet 
att läsa polisutbildningen på distans.
Polishögskolan Sörentorp, 170 82 Solna Tfn 08-401 90 00 Fax 08-401 
66 55 diarie@phs.police.se www.polishogskolan.polisen.se

Stockholms universitet SU 
Lange, Anders Ludwig 326 Invandringsforskning
Westin, Charles   326 Invandringsforskning
Ekberg, Jan   328 Nationalekonomi ,m inriktn 
      mot invandringsforskning
Växjö universitet VXU
LUNDBERG SVANTE
SVI PROF 1000  
Svante.Lundberg@svi.vxu.se  Sociologi,inr. mot migration 
 
      & etniska relationer

mailto:diarie@phs.police.se
mailto:diarie@phs.police.se
http://www.polishogskolan.polisen.se
http://www.polishogskolan.polisen.se
mailto:Svante.Lundberg@svi.vxu.se
mailto:Svante.Lundberg@svi.vxu.se


7957 Undervisning o d.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
Verksamheter 
bl a undervisning 79571 / 79578: 79571 Undervisningens organisation, 
skoladministration. 795710 Undervisning, allmänt. 795711 
Skolledning, lärare, övrig personal . 795712 Skolorganisation. 795713 
Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning. 795714 
Pedagogiska system. 7895715 Skolordning, disciplinfrågor. 795716 
Skolgårdar, skolbyggnader, skolinventarier, undervisningsmateriel, 
läromedel. 795717 Skolsociala åtgärder, skolhygien, skolhälsovård. 
795718 Livet i skolan, föreningar, traditioner. 79572 
Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer. 79573 
Skolundervisning, allmän grundutbildning, allmänbildande skolformer. 
79574 Folkbildning, utbildning utanför skolans ram. 79576 
Specialundervisning, särskolor. 79577 Fackskolor, yrkesskolor, 
yrkersutbildning. 79578 Universitet och högskolor.
79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter, 
museer, bibliotek.
(SAB E, DC, DK 37)

Libris/SAB:
E   Uppfostran och undervisning 
E:b  Uppfostran och undervisning: forskning 
E:bf Organisationer och institutioner 
E:d  Uppfostran och undervisning: teori och filosofi 
E:k  Uppfostran och undervisning: historia 
E:oa Uppfostran och undervisning: sociologi 

Ea  Pedagogik 
Eh  Uppfostran i hemmiljö 
Em  Undervisningsväsen (ej högskolor) 
Ep  Högskolor 
Et  Ungdomsvårdsskolor 
Eu  Elever med särskilda behov 
Ev  Folkbildning 
Ex  Yrkesval 
(DC, DK 37)



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Allmän didaktik
Göteborgs universitet
Didaktik
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Lärarhögskolan i Stockholm
Uppsala universitet
Lärande
Linköpings universitet
Specialpedagogik
Göteborgs universitet
Högskolan Kristianstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Studie- och yrkesvägledarutbildning 120 p
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Umeå universitet
Studie- och yrkesvägledning
Lärarhögskolan i Stockholm
Pedagogik
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad

Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Pedagogik inriktad på arbetslivet
Högskolan i Borås
Pedagogisk informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och 
lärande
Göteborgs universitet
Pedagogiskt arbete
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Tillämpad informationsteknologi/ Lärande
Göteborgs universitet
Utbildningsledning
Se även Pedagogik



Lärarhögskolan i Stockholm
Utbildningsvetenskap
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Malmö högskola
Vuxnas lärande
Linköpings universitet
Yrkespedagogik
Lärarhögskolan i Stockholm
Ämnesdidaktik
Göteborgs universitet

BASUTBILDNING
(Enligt högskoleverkets lista)

Till exempel basår, collegeutbildning och introduktionsutbildning
Akademisk collegetermin 20 p
Växjö universitet
Akademiskt basår/introduktionsår
Högskolan i Borås
Södertörns högskola
Aspirantutbildning. Lärarutbildning 40 p
Linköpings universitet
Bastermin
Högskolan i Gävle, 25 v
Växjö universitet, 20/22 p
Basår 40 v
Högskolan i Gävle
Blekinge college 40 v
Blekinge tekniska högskola
Collegeutbildning 20 v + 20 p

Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet (40 p)
Malmö högskola
Uppsala universitet
Collegeutbildning i svenska 40 p
Linköpings universitet
Collegeutbildning, förberedande utbildning t lärare 20v + 10 p
Uppsala universitet
Collegeutbildning för utländska akademiker 15 v + 15 p
Uppsala universitet
Collegeutbildning. Natur och teknik
Högskolan i Kalmar, 40 v
Uppsala universitet, 20 v + 20 p
Högskolans basår 40 p
Göteborgs universitet
Introduktion till högskolestudier 20 p
Södertörns högskola
Introduktion till vissa ingenjörsprogram 20 v
Högskolan i Halmstad
Introduktionstermin för ingenjörer 20 p
Örebro universitet
Naturvetenskaplig bastermin 20 v
SLU
Uppsala universitet
Naturvetenskapligt basår 40 v
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Karlstads universitet
Linköpings universitet



Malmö högskola
Mittuniversitetet
Södertörns högskola
Örebro universitet
Naturvetenskapligt basår för lärarutbildning 40 v
Högskolan i Jönköping
Malmö högskola
Naturvetenskapligt/tekniskt basår 40 v
Högskolan i Skövde
Startår till högskolestudier/ Collegeutbildning 40 p
Mälardalens högskola
Teknisk bastermin 20 v
Högskolan i Skövde (22,5 v)
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Kungl. Tekniska högskolan (20 respektive 25 v)
Linköpings universitet
Teknisk komplettering 20 v
Högskolan Kristianstad
Teknisk/naturvetenskaplig bastermin 20 v
Umeå universitet
Uppsala universitet
Tekniskt basår 40 v
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan Väst
Kungl. Tekniska högskolan

Lunds universitet
Örebro universitet
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning 40 v
Högskolan i Borås
Tekniskt/naturvetenskapligt basår 40 v
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Malmö högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Tekniskt/naturvetenskapligt basår med rymdinriktning 40 v
Umeå universitet
Tekniskt/naturvetenskapligt basår via Internet 40 v
Högskolan Dalarna
Umeå universitet
Öppen ingång – kemiteknik/ bioteknik eller datateknik/
elektronik 20 p   Mälardalens högskola

LÄRARUTBILDNING
Lärarutbildnig ges även som påbyggnadsutbildning– kompletterande 
utbildning – som omfattar 60 poäng där studenten redan har 
högskolestudier bakom sig. Påbyggnadsutbildningarfinns inte med i 
utbildningsregistret.De finns på www.studera.nu.

Gymnastik och idrottshögskolan
Lärarutbildning 140–220 p
• idrott och hälsa och annan inriktning/ämne

http://www.studera.nu
http://www.studera.nu


Göteborgs universitet
Lärarutbildning 120–220 p
Inriktningar
• barn- och fritidskunskap
• barns och ungas uppväxtvillkor, lärande och utveckling
• bild och form
• biologi
• datavetenskap
• elektricitet och energi
• engelska
• från Big Bang till nutid
• geografi
• hem- och konsumentkunskap
• historia
• idrott och hälsa
• kemi
• kultur och språk för tidigare åldrar
• latin
• lärande och informations- och kommunikationsteknologi
• matematik
• matematik, naturvetenskap och miljö för tidigare åldrar
• mediekunskap
• miljökunskap
• moderna språk
• musik
• människa, natur och samhälle för tidigare åldrar
• natur och matematik i barnens värld
• natur och samhälle i ett globalt och lokalt perspektiv
• naturvetenskap för lärare
• naturvetenskap, teknik och miljö
• religionskunskap

• samhällskunskap
• samhällspedagogik
• skapande verksamhet för tidigare åldrar
• slöjd
• social och kognitiv utveckling hos barn, unga och vuxna
• svenska
• svenska för tidigare åldrar
• svenska som andraspråk
• teknik och design
• vård och omsorg

Högskolan i Borås
Lärarutbildning 140–180 p
Inriktningar
• förskoleverksamhet – grunden till lärande,140 p
• grundläggande perspektiv på naturvetenskap och teknik, 140 p
• grundläggande perspektiv på svenska, matematik o engelska,140 p
• kultur, kommunikation, media, 140 p
• engelska med didaktisk inriktning, 180 p
• matematik med didaktisk inriktning, 180 p
• naturvetenskap med didaktisk inriktning, 180 p
• svenska med didaktisk inriktning, 180 p

Högskolan Dalarna
Lärarutbildning 140–220 p
Inriktningar
• biologi
• engelska
• estetik och lärande
• estetisk verksamhet bild
• idrott, hälsa och lärande för tidigare åldrar



• idrott, hälsa och lärande för senare åldrar
• geografi
• historia
• kultur och livsmiljö
• matematik för tidigare åldrar
• matematik för senare åldrar
• moderna språk
• människa och omvärld
• religion
• samhällskunskap
• svenska
• öppen ingång

Högskolan i Gävle
Lärarutbildning 140–200 p
Förskola (140 p)
Inriktningar
• naturvetenskap/teknik
• skapande möten i mångkulturella barngrupper 
Grundskolans tidigare år (140 p)
Inriktningar
• svenska–engelska
• svenska–matematik
• svenska–samhällsorienterande ämnen
Grundskolans tidigare och senare år (140– 180 p)
Inriktningar
• idrott och hälsa
• matematik–naturorienterande ämnen
Grundskolans senare år och gymnasiet
(180–200 p)
Inriktningar

• engelska
• historia
• religion
• svenska
Gymnasieskolan (180–200 p)
Inriktningar
• biologi–naturkunskap
• datavetenskap
• matematik
• matematik–biologi
• matematik–fysik
• matematik–naturkunskap
• media och kommunikation

Högskolan i Halmstad
Lärarutbildning 140/180–220 p
Ingång mot verksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem och 
grundskolans tidigare år
• barn och matematik/naturorienterande ämnen (140 p)
• lek, rörelse, idrott och hälsa (140 p)
Inriktningar som i första hand förbereder för verksamhet inom 
grundskolans senare år, gymnasieskola och vuxenutbildning
• biologi: naturens samband
• engelska för undervisningsområdet
• matematik för undervisningsområdet
• naturorienterande ämnen/naturkunskap
• samhällskunskap med medievetenskap
• svenska: språk, kultur och litteratur

Högskolan i Jönköping
Lärarutbildning 140–220 p



• fritidshem/fritidsverksamhet, 140 p
• förskola/förskoleklass, 140 p
• grundskolans tidigare år – allmän ingång, 140 p
• grundskolans tidigare år – naturvetenskaplig ingång, 140 p
• grundskolans senare år – naturvetenskapliga ämnen, 180 p
• grundskolans senare år och gymnasieskolan
– historia och/eller samhällskunskap, 180/200/220 p
• grundskolans senare år och gymnasieskolan
– matematik och annat ämne/ämnen, 180/200 p
• grundskolans senare år och gymnasieskolan
– svenska och/eller engelska, 180/200/220 p
• gymnasieskolan – naturvetenskapliga ämnen, 180 p
• öppen ingång, 140/180/200/220 p

Högskolan i Kalmar
Lärarutbildning 140–220 p
• barns språk och begreppsutveckling, 140 p
• bildpedagogik – media, 140/180 p
• biologi för lärare, 180 p
• den sökande människan (religionsvetenskap), 180 p
• engelska – ett världsspråk, 140/180 p
• historia för lärare, 180 p
• idrott, rörelse och hälsa’, 140/180 p
• individ, miljö och samhälle (geografi ), 180 p
• matematik och logiskt tänkande, 180 p
• naturvetenskap för barn, 140 p
• naturkunskap i framtidens skola, 180 p
• omvärlden och livets kemi, 180 p
• samhällsutveckling med ett internationellt perspektiv, 180/200/220 p
• skapande skola – estetiska uttrycksformer, 140 p
• svenska och matematik för barn, 140 p

• svenska – språkets redskap, 180/200/ 220 p

Högskolan Kristianstad
Lärarutbildning 140–180 p
Ingångsinriktningar mot examen med minst 140 p
• barnets lärande – lärarens roll, Ma/na (6–12 år)
• barnets lärande – lärarens roll, Sv/Sa (6–12 år)
• fritid och skola i ett helhetsperspektiv (6–12 år)
• lek – utveckling – lärande (0–6 år)
• språk och skapande (0–12 år)
Ingångsinriktningar mot examen med minst 180 p
• engelska
• historia
• idrott/hälsa
• kemi
• matematik
• människa – Miljö – Samhälle
• naturvetenskap
• svenska
Inriktning 2 mot examen med minst 180 p
• biologi
• data/IT
• fysik
• geografi
• kemi
• religionskunskap
• samhällskunskap

Högskolan i Skövde
Lärarutbildning 140–180 p
• ledarskap i pedagogiska processer, 180 p



• lärande i tidiga åldrar, 140 p
• naturvetenskap och matematik, 180 p

Högskolan Väst*
Lärarutbildning 140–180 p
Barn- och ungdomsvetenskap 140 p
• ingång 1, förskola/förskoleklass (0–6 år)
• ingång 2, fritidshem/skola/fritidsverksamhet (6 år–tonår)
• ingång 3, förskoleklass, de tidiga skolåren (främst 6–10 år)
Ämnesinriktningar 140–180 p
• didaktisk engelska
• didaktisk samhällskunskap
• öppen ingång

Karlstads universitet
Lärarutbildning 140–220 p
Lärare mot förskola och förskoleklass 140 p
• barns utveckling och rättigheter
• naturkunskap i vardagen  
Lärare mot förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskolans 
tidigare år 140 p
• estetiska uttrycksformer
• naturkunskap i vardagen
• lärande i olika pedagogiska miljöer
• lärare i musik/rytmik (Institutionen
Musikhögskolan Ingesund)
Lärare mot grundskolans tidigare år 140 p
• från lokalt till globalt
• svenska och matematik
Lärare mot grundskolans senare år och/eller gymnasiet 180/220 p
• datakunskap/IKT

• engelska
• historia
• idrottsvetenskap för lärare
• matematik för lärare
• medielärare för gymnasieskolan
• musiklärare 180 p (Institutionen Musikhögskolan Ingesund)
• naturvetenskap och teknik
• religionsvetenskap för lärare
• samhällskunskap
• svenska
• svenska/engelska

Konstfack
Lärarutbildning 180–200 p
• bildpedagogik

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Lärarutbildning 180 p
Profi ler
• grundskola/gymnasium
• instrument/sång och ensemble
• kör
• musikteori
• rytmik

Kungl. Tekniska högskolan
Civilingenjör och lärare 200 p

Linköpings universitet
Lärarutbildning i Linköping 120–220 p
Grundskolans tidigare år, 140 p



Grundskolans senare år, 180 p
Gymnasieskolan, 180–220 p
inriktningar
• biologi
• datavetenskap
• engelska
• estetiskt tema/musiskt lärande
• fi losofi
• franska
• fysik
• geografi
• grundläggande färdigheter i svenska och matematik
• historia
• kemi
• matematik
• naturvetenskap
• psykologi
• religionsvetenskap
• samhällskunskap
• samhällsvetenskapligt tema
• slöjd – textil eller trä och metall
• spanska
• specialpedagogik
• svenska
• svenska som andraspråk
• teknik i ett skolperspektiv
• tyska
• yrkeslärare i gymnasieskolan (120 p)
• aspirantutbildning för invandrade akademiker (40 p)
• öppen ingång
Lärarutbildning i Norrköping 140–180 p

• fritidshem/fritidsverksamhet, 140 p
• förskola/förskoleklass, 140 p
• grundskolans tidigare år, estetiska ämnen,
140 p
• grundskolans tidigare år, informations-och 
kommunikationsteknik,-140 p
• grundskolans tidigare år, naturorienterande ämnen, 140 p
• grundskolans tidigare år, samhällsorienterande ämnen, 140 p
• grundskolans senare år, naturorienterandeämnen, 180 p
• grundskolans senare år, samhällsorienterande ämnen, 180 p
Folkhögskollärarutbildning 40 p

Luleå tekniska universitet
Lärarutbildning 140–220 p
• barn, lek och lärande
• barns och ungdomars fritid
• dans
• engelska, senare/
• idrott/hälsa med friluftsprofi l, tidigare/ senare/gymnasiet
• matematik, tidigare/senare/gymnasiet
• musik
• människa/natur, förskolan/tidigare år
• naturorienterande ämnen/nk, senare/ gymnasiet
• samhällsorienterande ämnen, senare/ gymnasiet
• svenska, tidigare/senare/gymnasiet
• öppen ingång

Lunds universitet
Musiklärarutbildning 180/200 p

Lärarhögskolan i Stockholm



Lärarutbildning 140–220 p
Inriktningar 40 p
• att hitta matematiken i barnens värld
• barn och naturvetenskap
• barn, teknik och skapande
• bild (konst, bild och media)
• biologi/biologi med didaktisk inriktning
• dans med didaktisk inriktning
• drama
• engelska med didaktisk inriktning
• estetisk inriktning: bild
• fritidens pedagogik
• fysik/fysik med didaktisk inriktning
• historia med didaktisk inriktning
• idrott och hälsa med didaktisk inriktning
• idrott, fritidskultur och hälsa
• kemi/kemi med didaktisk inriktning
• lek, idrott och rörelse
• matematik i samspel med svenska
• matematik med didaktisk inriktning
• medier, kommunikation och lärande
• naturorienterande ämnen för grundskolan
• pedagogiskt arbete med yngre barn
• praktisk-estetisk inriktning (musik)
• praktisk-estetiska läroprocesser för barn i yngre åldrar
• religionskunskap med didaktisk inriktning
• samhällskunskap med didaktisk inriktning
• samhällsorienterande ämnen med didaktisk inriktning
• spanska/spanska med didaktisk inriktning
• språk och språkutveckling
• svenska med didaktisk inriktning

• svenska som andraspråk med didaktisk inriktning
• teknikutveckling och design
• trä- och metallslöjd och design med didaktisk inriktning
• utforskandets metodik – dialog Reggio Emilia
• waldorfpedagogik – inriktning mot arbete med barn 0–7 år
• waldorfpedagogik – inriktning mot arbete med barn 7 år t.o.m. 
grundskolans tidigare år
Allmän ingång (tvärvetenskapliga introduktionskurser 10 p)
• design, skapande och hantverk
• hälsa, livsstil och gestaltning
• innovationer, etik och samhällsutveckling
• människan i ett hållbart samhälle
• natur, människa och miljö
• pedagogik, etik och psykologi
• samhälle, kultur och politik
• språk, media och kommunikation

Malmö högskola
Lärarutbildning 140–220 p
• arabiska med didaktisk inriktning
• barndoms- och ungdomsvetenskap
• geografi och miljö
• historievetenskap
• idrott och fysisk bildning
• kultur, medier och estetiska uttrycksformer
• matematik och lärande
• moderna språk, engelska
• naturvetenskap och lärande
• religionsvetenskap
• samhällsorienterande ämnen



• samhällsvetenskap
• svenska i ett mångkulturellt samhälle

Mittuniversitetet
Lärarutbildning 140 – 220 p
Grundskolans tidigare år, 140 p
Inriktningar
• barn- och ungdomspedagogik, förskola och förskoleklass
• läs/skriv och matematikinlärning
• samhällsorientering
• språk och kultur
Grundskolans senare år, 180 p
• biologi
• engelska
• historia
• matematik
• naturvetenskap
• samhällskunskap
• svenska
Gymnasieskolan, 180–220 p
• biologi
• engelska
• historia
• matematik
• naturvetenskap
• samhällskunskap
• svenska

Mälardalens högskola
Lärarutbildning 140–220 p
Öppen ingång

Ingångar för blivande lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och 
grundskolans tidigare år, minst 140 p
• lek, lärande och utveckling
• naturvetenskap och teknik
• språk och språkutveckling
• utveckling av matematiskt tänkande
Ingångar för blivande lärare i grundskolans senare år och 
gymnasieskolan, minst 180 p
• biologi
• engelska
• finska
• franska
• kemi
• matematik
• naturorienterande ämnen/naturkunskap
• spanska
• svenska
• teknik
• tyska
Kombinationsutbildning
• datavetenskaplig utbildning/lärarutbildning, 180 p
• samhällsteknikutbildning/lärarutbildning 200 p

Stockholms Musikpedagogiska Institut
Lärarutbildning 80–120 p
Inriktningar
• musik i grundskolan
• bleck & blås
• elbas
• elgitarr
• piano



• slagverk
• stråk
• sång
• träblås

Stockholms universitet
Lärarutbildning 180/200/220 p
Inriktningar
• kombinerad magister- och lärarutbildning
• biologi
• datalogi
• data- och systemvetenskap
• engelska
• franska
• fysik
• företagsekonomi
• geografi
• historia
• italienska
• kemi
• latin
• litteraturvetenskap
• matematik
• psykologi
• praktisk fi losofi
• religionshistoria
• samhällskunskap
• spanska
• svenska
• svenska som andraspråk
• svenska som andraspråk för döva
• teckenspråk

• teoretisk fi losofi
• tyska
Kombinerad magister- och lärarutbildning
Södertörns högskola
Lärarutbildning med interkulturell profi l180–220 p
• Humaniora och samhällsvetenskap
– historia med kulturhistoriskt perspektiv
– historia och litteratur
– medier och lärande
– samhällsorientering
– svenska i fl erspråkig miljö
• Naturvetenskap
– biologisk kemi
– biologi med ekologi och miljö
– biologisk mångfald
– geografi
• Teknik
– design och form
Teologiska Högskolan, Stockholm
Religionskunskap 40/60 p

Umeå universitet
Lärarutbildning 120–220 p
Inriktningar
• bild
• biologi
• engelska
• estetisk kommunikation
• franska
• hem- och konsumentkunskap
• historia



• idrott, fritid, kost och hälsa
• idrott och hälsa
• matematik
• matematik och lärande i grundskolan
• musik
• naturvetenskap och lärande i grundskolan
• ridkunskap
• samhälle, miljö och natur
• samhällskunskap
• spanska
• svenska
• svenska – kommunikation
• teknik med inriktning på design och entreprenörskap
• textilslöjd
• trä- och metallslöjd
• tyska
Högskoleingenjörs- och lärarutbildning
180/200 p
Uppsala universitet
Lärarutbildning 140–220 p
Inriktningar
• barn och lärande
• engelska för grundskolans senare år och gymnasiet
• franska
• geografi
• hem- och konsumentkunskap
• historia
• idrott och hälsa
• matematik för grundskolan
• matematik för grundskolans senare år och gymnasieskolan
• musik

• naturvetenskap
• naturvetenskap för nyfi kna
• pedagogisk arbete med yngre barn
• religionsvetenskap
• samhällskunskap
• spanska
• svenska
• svenska som andraspråk
• textilslöjd
• tyska

Växjö universitet
Lärarutbildning 140–220 p
Inriktningar
• barn och ungas lärande, lek och fritid
• bild/bilddidaktik
• engelska
• franska
• fysik
• idrott och hälsa
• idrott, hälsa och natur
• kemi
• matematik/matematikdidaktik
• musikdidaktik
• naturvetenskap och teknik
• naturvetenskap och teknik med matematik
• samhällskunkskap
• samhällsorienterande ämnen
• spanska
• svenska
• svenska och engelska



• svenska och matematik
• tyska

Örebro teologiska högskola
Lärarutbildning 20–40 p
Inriktningar
• religionslärare
• religionskunskap för lärare

Örebro universitet
Lärarutbildning 120–220 p
Inriktningar
• biologi
• idrott och hälsa
• matematik tidigare år
• matematik senare år
• moderna främmande språk
• musik
• natur och skapande
• naturvetenskap
• samhällsvetenskap
• svenska
• teckenspråk
• öppen ingång

LÄRARUTBILDNING FÖR GYMNASIESKOLANS
YRKESÄMNEN 120 p

Lärarutbildning för yrkesämnen ges ofta som påbyggnadsutbildning 
där studenten redan har högskolestudier bakom sig eller har relevant 
yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet. Påbyggnadsutbild-ningar fi nns 

inte med i utbildningsregistret. 
De fi nns på www.studera.nu.

• Barn- och fritidsprogrammet
Karlstads universitet
Malmö högskola
Umeå universitet

• Byggprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Umeå universitet

• Elprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Umeå universitet

• Energiprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola

http://www.studera.nu
http://www.studera.nu


Umeå universitet

• Estetiska programmet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Malmö högskola
Umeå universitet

• Fordonsprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Umeå universitet

• Handels- och administrationsprog rammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Umeå universitet

• Hantverksprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Umeå universitet

• Hotell- och restaurangprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Umeå universitet

• Industriprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Umeå universitet

• Livsmedelsprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Umeå universitet

• Medieprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola

• Naturbruksprogrammet
Göteborgs universitet



Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Malmö högskola
Umeå universitet
• Omvårdnadsprogrammet
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Malmö högskola
Umeå universitet

• Teknikprogrammet
Malmö högskola

• Yrkesinriktade ämnen
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Umeå universitet
Örebro universitet

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING 80 P
(Enligt högskoleverkets lista)

• Ambulanssjukvårdarutbildning
Örebro universitet
• Arbetsledning inom bygg och anläggning

Luleå tekniska universitet
• Automatiserad tillverkning/Energi och VVS
Högskolan i Gävle
• Behandlingsassistentutbildning
Örebro universitet
• Butikschefsutbildning
Högskolan i Skövde
• Byggarbetsledarutbildning
Örebro universitet
• CNC-teknikerutbildning
Örebro universitet
• Byggteknik
Högskolan i Borås
• Crossmedia och upplevelseproduktion
Blekinge tekniska högskola
• Data System Management
Högskolan Kristianstad
• Datornätverk
Luleå tekniska universitet
• Dramapedagogutbildning
Högskolan i Gävle
• Driftteknikerutbildning
Linköpings universitet
Örebro universitet
• e-government
Blekinge tekniska högskola
• Ekologisk turism
Örebro universitet
• Elektroteknik – Elkraft- och värmeteknik
Högskolan i Borås
• Fastighetsmäklarutbildning



Umeå universitet
• Hälso- och sjukvårdsutbildning
Örebro universitet
• Industriell elteknik och elektronik
Linköpings universitet
• Inredning och butikskommunikation
Växjö universitet
• Internetteknologi
Högskolan i Gävle
• Kulinarisk kockutbildning
Örebro universitet
• Marksaneringsutbildning
Örebro universitet
• Mediedesigntutbildning
Örebro universitet
• Medieproducentutbildning
Umeå universitet
Musik- och ljudproduktion 80 p
Högskolan i Skövde
• Måltidsgestaltning
Örebro universitet
• Nationella minoritetskulturer
Luleå tekniska universitet
• Närvårdare inom vård och omsorg för äldre
Mittuniversitetet
• Nätverksdrift och webbapplikationer
Mittuniversitetet
• Nät- och kommunikationsteknik
Umeå universitet
• Nätverks- och systemadministration
Högskolan i Skövde

• Produktionsteknik
Högskolan Dalarna
• Produktutveckling
Blekinge tekniska högskola
• Scenografi utbildning
Luleå tekniska universitet
• Serie- och bildberättarutbildning
Högskolan i Gävle
• Slöjd, hantverk och formgivning
Linköpings universitet
• Sommelierutbildning
Örebro universitet
• Spautbildning
Umeå universitet
Örebro universitet
• Specialpedagogik
Högskolan Kristianstad (60 p)
• Teaterpedagogutbildning
Örebro universitet
• Trädgårdsmästarutbildning
Högskolan i Gävle
• Träteknik
Luleå tekniska universitet
• Utveckling av e-tjänster
Högskolan Dalarna
• Yrkesinriktade ämnen
Linköpings universitet
• Ädelstensteknik
Luleå tekniska universitet



Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 
Undervisningsområdet
Uppsala universitet    1 428
Lunds universitet         52
Göteborgs universitet    3 034
Stockholms universitet      228
Umeå universitet    1 378
Linköpings universitet   1 171
Kungl. Tekniska högskolan          1
Luleå tekniska universitet      731
Karlstads universitet    1 030
Växjö universitet       882
Örebro universitet       849
Blekinge tekniska högskola          0
Högskolan i Jönköping      872
Högskolan i Kalmar       789
Malmö högskola    2 371
Mitthögskolan           831
Mälardalens högskola      350
Högskolan i Borås       673
Högskolan Dalarna       929
Högskolan på Gotland                  1
Högskolan i Gävle      585
Högskolan i Halmstad              204
Högskolan Kristianstad      789
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla   237
Idrottshögskolan i Stockholm      86
Lärarhögskolan i Stockholm  4 591

Södertörns högskola       143
Konstfack           53
Kungl. Musikhögskolan        42
Stockholms Musikpedagogiska Institut   16
Summa               24 342

Lärarhögskolan i Stockholm LHS                                    
http://www.lhs.se
registrator@lhs.se

Lärarhögskolans professurer:
 
Professorer i pedagogik:   Lars-Magnus Engström, 
      Ingrid Carlgren, 
      Sven Hartman
Professor i didaktik:    Staffan Selander
 Professor i didaktik med inriktning 
mot naturvetenskap:   Per-Olof Wickman
 Professor i speialpedagogik.  Siv Fischbein
 Professor i pedagogik med inriktning 
mot barnomsorgsområdets didaktik:  Gunilla Dahlberg
 Professori barn- och ungdoms-
vetenskap:     Jane Brodin.
 Därtill har vi ett antal befordrade professorer 

Från Internet 041213:

Lärarhögskolan i Stockholm. 
    Vi har landets största kursutbud för pedagogisk verksamhet.
Under ett år läser cirka 14 000 blivande och verksamma pedagoger hos 
oss. Vi examinerar flest lärare i Sverige.

http://www.lhs.se
http://www.lhs.se
mailto:registrator@lhs.se
mailto:registrator@lhs.se


Fakta om Lärarhögskolan
Personal: 626 (371 lärare)
Studenter: 14 948
Ekonomi 2003: intäkter totalt 601 646 tkr
    Lärarhögskolan i Stockholm startade 1956 och är landets enda 
fristående specialhögskola för lärande. Att utveckla kunskap om 
lärande för människors växt, bildning och välfärd - är en övergripande 
ambition som ska genomsyra all vår utbildningsverksamhet. Vi ska 
vara en högskola där en mångfald av erfarenheter och 
kunskapskvaliteter bildar grund för kunskapsutveckling. En nära 
samverkan med samhället omkring oss är viktig för högskolans 
utveckling.
    Hur skapas bra förutsättningar för lärande?
Frågan är central för Lärarhögskolans forskning och studeras ur våra 
tre institutioners perspektiv; undervisningsprocessen, individens 
förutsättningar att lära och samhällets inverkan på läroprocessen.
    Forskningens övergripande syfte är att ta reda på hur goda 
förutsättningar för lärande skapas - inom hela det 
utbildningsvetenskapliga området. Den leds av 17 professorer och 
bedrivs inom fyra huvudområden: pedagogik, didaktik, 
specialpedagogik och barn- och ungdomsvetenskap.
   Lärarhögskolan utfärdar yrkesexamina och generella examina 
(magister-, kandidat- och högskoleexamen). Forskarutbildningen 
bedrivs på Lärarhögskolan, men licentiat- och doktorsexamen är 
knuten till Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms 
universitet.

Våra studenter
# har bred spridning vad gäller social bakgrund
# är oftast kvinna - 82% (Lärarprogrammet: 78%)
# är vanligtvis 30 år (Lärarprogrammet: 25 år)

# har allt oftare utländsk bakgrund - upp till 21%

Senast ändrad 2004-07-09 av Ivar Johansson,

Institutioner på Lärarhögskolan

IOL Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL) fokuserar 
kunskapen om lärande ur ett samspelsperspektiv, med utgångspunkt i 
människan som individ, subjekt, aktör och samhällsvarelse. Vi 
framhåller variationen i lärandet, samt framhåller förutsättningar 
betingade av såväl inre som yttre omständigheter.
    Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom flera av 
pedagogikens områden, bland annat pedagogik, specialpedagogik, 
barn- och ungdomsvetenskap, beteendevetenskap och 
vuxenpedagogik.

SKL Institutionen för samhälle, kultur och lärande (SKL)    
    Gemensamt för institutionens forskning och utbildning är dess fokus 
på förutsättningar för lärande ur samhällets perspektiv.
    Kultur- och utbildningssociologi, pedagogikens historia och frågor 
om etnicitet och pedagogik, miljöpsykologi är viktiga 
forskningsområden. Flera forskningsområden knyter an till andra 
samhällssektorer, exempelvis vårdpedagogik, idrottspedagogik, 
yrkespedagogik, vuxenpedagogik och studie- och yrkesvägledning.
    Vi genomför kurser inom ovanstående områden, exempelvis för 
blivande lärare i yrkesämnen och studie- och yrkesvägledare. Centrum 
för utbildningsledning (f d Skolledarhögskolan) hör till institutionen.

Institutionen ger kurser inom följande områden
Lärarprogrammet
Studie- och yrkesvägledarprogrammet



Kandidat- och magisterexamen
  Pedagogik
  Hälsopedagogik
  Vuxenpedagogik
  Vårdpedagogik
  Vårdpedagogik (gamla utbildningen)
  Yrkespedagogik
  Pedagogik med inriktning mot museipedagogik
  Pedagogik med inriktning mot folkhälsa, vård och omssorg
  Yrkespedagogisk utbildningsledning
  Pedagogik med inriktning mot utbildningsledning
  Kompletterande pedagogisk utbildning
Fristående kurser

UKL Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation 
och lärande (UKL) är den största av Lärarhögskolans tre institutioner. 
Samtliga institutioner fokuserar på lärandebegreppet, men för vår del 
gäller det framför allt relationen till undervisningsprocesser och 
kommunikation.
   Vi erbjuder såväl kurser i grundutbildningen av lärare som fristående 
kurser och uppdragsutbildning inriktade mot verksamma lärare eller 
andra yrkesgrupper. Vi bedriver också forskning inriktad mot 
didaktiska frågeställningar länkade till skolans verklighet.

Senast ändrad 2004-05-26 av Ivar Johansson.

Lärarprogrammet

Allmänt utbildningsområde (AOU)
- Kulturanalyser i partnerområdet, T1
- Utbildningsvetenskapliga perspektiv

- Tvärvetenskaplig ämnesstudiekurs: Examensarbete
- CK-kurser (centrala kunskapsområden inom läraryrket)
- TVÄS-kurser (tvärvetenskapliga ämnesstudiekurser)

Inriktningar
- Barn- och ungdomspedagogiskt arbete II
- Barn och naturvetenskap I och II
- Språk och språkutveckling I och II
- Lek, idrott, rörelse I och II
- Utforskandets pedagogik - dialog Reggio Emilia I
- Praktiskt estetiska läroprocesser för barn i yngre åldrar I
- Specialpedagogik och kommunikation I och II
- Fritidens pedagogik- lärande som kompletterar skolans verksamhet I
- Pedagogiskt arbete med yngre barn I och II
- Barn och samhälle II

Specialiseringar
Breddning 1-40 p
- Barn (1-9 år) i behov av särskilt stöd
- Spec.ped. grundkurs - Sociala problem och pedagogiska möjligheter
- Spec.ped. grundkurs - Funktionshinder, delaktihet och lärande
- Kreativ bild och form
- Drama, musik och rörelse
- Grundkurs i specialpedagogik
- Undervisningsmetodik och upplevelsepedagogik
- Ledarskap och gruppdynamik
Fördjupning 41-60 p
- Barn och ungdomsvetenskapligt arbete, med examensarbete
- Educating young children
- Children and Culture, Inspiration Reggio Emilia
- Specialpedagogik, med examensarbete



- Språk och språkutveckling III, med examensarbete
 Specialpedagogiska programmet 
 Studie- och yrkesvägledarprogrammet
 Fristående kurser
- Didaktik
- Pedagogik
- Specialpedagogik

Kandidat- och magisterkurser
- med ämnesdjup
- med ämnesbredd
 Senast ändrad 2004-12-10 av Wivi-Anne Selestam, IOL

Forskning och utvecklingsarbete
   Lärarhögskolans forskning och utvecklingsarbete syftar ytterst till att 
skapa bra förutsättningar för lärande.
   Forskningen på Lärarhögskolan i Stockholm spänner över hela det 
utbildningsvetenskapliga fältet och utgår från tre perspektiv: 
undervisningsprocessen, individens utveckling och förutsättningar, 
kulturella och samhälleliga villkor för lärande.
   Forskningen bedrivs inom fyra huvudområden:
# pedagogik
# didaktik
# specialpedagogik
# barn- och ungdomsvetenskap

Svensk forskningsportal
forskning.se - en portal som ska göra det lättare att hitta information 
om det svenska forskningssystemet, dess aktörer, finansiärer och 
projekt. Webbplatsen kommer i första hand att innehålla 
populärvetenskapligt material och kommer att utvecklas successivt.

Senast ändrad 2004-12-03 av Ivar Johansson, 

Göteborgs universitet GU  
Pedagogik och didaktik
Barn- och ungdomsvetenskap
Pramling Samuelsson Britt-Marie
Individ, kultur och samhälle
Askling Berit
Lärande och undervisning
Alexandersson Mikael
Bengtsson Jan
Kroksmark Tomas
Lindblad Sverker
Lindström Berner
Marton Ference
Ottosson Torgny
Säljö Roger
Lärande i vuxenlivet
Wenestam Claes-Göran
Specialpedagogik
Ahlberg Ann
Stukát Karl-Gustaf
Språk och litteratur
Ohlander Sölve
Oscarson Mats
Ämnesdidaktik
Andersson Björn
Andersson Bo
Ott Aadu



Stockholms universitet SU 
Bron, Agnieszka   306 Pedagogik
Gunnar Karlsson  306 Pedagogik
Gustavsson, Anders  306 Pedagogik, särsk socialped och 
      handikappforskning
Hallden, Ola   306 Pedagogik
Janson, Ulf   306 Pedagogik
Löfberg, Arvid   306 Pedagogik
Ola Halldén   306 Pedagogik
Qvarsell, Birgitta  306 Pedagogik
Wistedt, Inger   306 Pedagogik
Chinapah, Vinayagum  307 Internationell pedagogik
Daun, Holger   307 Internationell pedagogik
Tuijnman, Albert  307 Pedagogik, särskilt internationell 
      och jämförande pedagogik 

Växjö universitet VXU
FRITZELL CHRISTER
IPEDPROF 1000 
christer.fritzell@iped.vxu.se   Pedagogik/didaktik
HÄRNSTEN GUNILLA
IPEDPROF 1000 
gunilla.harnsten@iped.vxu.se             Pedagogikdidaktik
JENNER HÅKAN
IPEDPROF 1000  
hakan.jenner@iped.vxu.se   Pedagogik, special och 
               behandlingspedagogik
LINDBERG BOEL
IPEDPROF 1000  

boel.lindberg@iped.vxu.se           Pedagogik, bild, musik och 
       kulturledare 
LINDBERG LEIF
IPEDPROFBL 1000
Befordrad professor 
leif.lindberg@iped.vxu.se           Pedagogik A-E

PERSSON BENGT
IPEDPROFGÄ 200
Gästprofessor 
bengt.persson@iped.vxu.se          Specialpedagogik

WISTEDT INGER
IPEDPROFGÄ 575
Gästprofessor 
inger.wistedt@lub.vxu.se   Pedagogik med inr. mot 
       ämnesdidaktik

Örebro universitet ÖU   
Tomas Englund     Pedagogik
Bernt Gustavsson   Pedagogik
Agneta Linne    Pedagogik
Thomas Tyden    Pedagogik 

Mälardalens högskola MdH 
Eva Björck-Åkesson
 Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
 Forskningsprogrammet CHILD
Ove Karlsson
 Professor i pedagogik med inriktning mot utvärderingsforskning

mailto:christer.fritzell@iped.vxu.se
mailto:christer.fritzell@iped.vxu.se
mailto:gunilla.harnsten@iped.vxu.se
mailto:gunilla.harnsten@iped.vxu.se
mailto:hakan.jenner@iped.vxu.se
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mailto:boel.lindberg@iped.vxu.se
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mailto:bengt.persson@iped.vxu.se
mailto:bengt.persson@iped.vxu.se
mailto:inger.wistedt@lub.vxu.se
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Gunnar Sundgren
 Professor i pedagogik, särskilt vuxenpedagogik
Gunnar Berg
 Gästprofessor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt 
arbete
Ulf P Lundgren
      Gästprofessor i pedagogik
Keith Pringle
      Gästprofessor i sociologi
Rune Simeonsson
      Gästprofessor i specialpedagogik
Evert Vedung
      Gästprofessor i i pedagogik

Högskolan i Gävle HiG
GILL PETER PROF  Pedagogik
GUSTAFSSON CHRISTINA  
GÄSTPR     Pedagogik

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTU(HögskolanVäst) 
Per-Olof Thång                
per-olof.thang@htu.se     Professor i pedagogik med 
      inriktning mot arbetsintegrerat 
      lärande
Uppsala universitet UU
26100 Lärarutbildn, inst f 
BROADY DONALD   Professor, anst UU  
      Övrig samhällsvetenskap
KÅRELAND LENA   Professor bef univlektor 
      Övrig samhällsvetenskap

LIBERG CAROLINE   Professor, anst UU  
      Övrig samhällsvetenskap
ÖSTMAN LEIF    Professor, anst UU  
      Övrig samhällsvetenskap
21800 Pedagogiska inst 
EVALDSSON ANN-CARITA Professor, anst UU  
      Pedagogik
GUSTAFSSON CHRISTINA Professor bef univlektor 
      Pedagogik
LUNDGREN ULF P   Professor, anst UU  
      Pedagogik
RIIS ULLA    Professor, anst UU  
      Pedagogik

Luleå tekniska universitet LTU.
Utbildningsvetenskap
Carlsson Britta,   Professor

Luleå tekniska universitet LTU.
Professorer utan angivet ämne
Universitetsstyrelsen  
Stehn Lars,     Professor
Ågren Anders,     Professor
Fakultetsnämnder   
Delsing Jerker,     Professor
Hedlund Jonas,     Professor
Hägerfors Ann,     Professor
Johansson Jan,     Professor
LundgrenNils-Gustav,   Professor
Salehi-SangariEsmail,   Professor

mailto:per-olof.thang@htu.se
mailto:per-olof.thang@htu.se


Viklander Maria,    Professor bef univ lektor 
Centrumbildningar  
Björkman Bo,     Professor
Forsling Willis,     Professor
Övriga
Peterson Christer,    Professor
Burman Jan-Ola,    Professor adjungerad
Elfström Bengt-Olof,    Professor adjungerad
Minde Tor Björn,    Professor adjungerad
Björklöf Dag,     Professor gäst

Högskolan i Borås HB. 
Institutionen för pedagogik (PED)
Huvudområdet vid Institutionen för pedagogik är utbildning, 
beteendevetenskap och samhällsvetenskap. (Prof.ämnen oklara)  

Dennis Beach PED 
dennis.beach@hb.se 033-4354243 DBE  Professor
Anders Fransson PED 
anders.fransson@hb.se AF     Professor

Elisabet Öhrn PED 
elisabet.ohrn@hb.se 4354234 EOH   Professor 

Torgny Ottosson PED 
torgny.ottosson@hb.se 033-4354118 TOO  Professor

Högskolan i Borås HB. 
Professorer utan angivet ämne

Claes Helgesson GF 
claes.helgesson@hb.se CIH    Professor 
Eva Selin Lindgren REKT 
eva.selin_lindgren@hb.se 033-4355961ESL  Professor, adj.  

mailto:dennis.beach@hb.se
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7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter 
i boendet.

Byggnader:
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. 728 54 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 se även 
7254.

Det kan vara lämpligt att föra migration hit.



7959 Sociala miljöer o verksamheter i 
allmänna grupper o d.

Särskilda underområden är inte föreskrivna.
Organisationernas verksamheter enligt deras syften ingår i de särskilda 
fackområden där de är verksamma. Sociala miljöer för de här angivna 
typerna av sammanslutningar kan också ingå i 7951-7958.

7959 Allmänt. 79591 Olika slag av sammanslutningar. 795910 
Allmänt om verksamheter i sammanslutningar. 7959101 Allmän 
karaktär. Grundande. Upplösning. Stadgar. 7959102 Medlemmar. 
Rättigheter. Skyldigheter. 7959103 Fonder. Tillgångar. 7959104 
Förvaltningsorgan.Generalförsamlimng. Utskott. Styrelse. Expedition. 
7959105 Verksamhet. Sammanträden. Protokoll. Publikationer över 
utförda arbeten. Årsberättelser. Verksamhetsberättelser. 7959106 
Tävlingar. Utställningar. Prov. Diplom. Betyg. Pris. 7959107 
Tillkännagivanden. Manifestationer. Kungörelser. 7959108 Personal.
795911 Officiella sammanslutningar. Akademier. 795912 Icke-
officiclla, halvofficiella sammanslutningar. Allmännyttiga sällskap och 
föreningar. 795121 Organisationer, sällskap, rörelser med allmän 
inriktning. Ungdomsrörelser, t ex. scoutlörelser. 7959122 
Organisationer för främjande av vetenskap och kultur. 795123 
Organisationer, rörelser med speciellt syfte eller verksamhetsfält. 
7951234 Organisationer, rörelser med ideologisk eller religiös 
inriktning. 7951235 Humanitära organisationer, rörelser med 
filantropiska och rehabiliterande syften. 7951236 Esoteriska, mer eller 
mindre hemliga . Kriminella, helt eller delvis hemliga rörelser. 
Ordenssällskap. Frimurare.Odd fellows, Lions m fl. 7951237 Klubbar. 
Sällskapsföreningar. Cirklar. Sociala klubbar. Rotary. 79513 Möten, 

kongresser, konferenser. 79514 Icke-permanenta utställningar. 
Salonger. Mässor. Världsutställningar. Allmänna internationella 
utställningar. Fackutställningar. Mässor. Vandringsutställningar. 79515 
Affärs- och industriföretag. Firmor.79516 Vetenskapliga och tekniska 
insitutioner och tjänster. 79517 Festligheter. Jubileer. Mottagningar.
(SAB Kt , Bk . DC, DK 06 utom 069)

Libris/SAB:
Bi  Förenings- och mötesteknik 
Bk  Allmänna sällskap och föreningar 
(DC, DK 06 utom 069) 



796-799 Sport, idrott o d.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.7960 Allmänt. 7961 
Lek o vederkvickelse i det fria. 7962 Motions- och 
skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket, bowling. 7963 
Bollspel. 7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 7965 Fotvandring. 
Bergsbestigning. Orientering. 7966 Cykel. 7967 Motorsport. 7968 
Kamp- och försvarssporter. 7969 Vintersport. 797 Vattensport. 
Simsport. Flygsport. 798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 
799 Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.
(SAB R utom Rc o Re, Qgah, Qgbh. DC, DK 796-799)

Libris/SAB:
R    Idrott, lek och spel  (Del. Delar även på 793,794)
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner 
Rb:doIdrottspsykologi 
Rb:k Idrottsforskningens historia 
Rb:oaIdrottssociologi 
Rb-  Särskilda länder och områden 
Rba  Allmän idrott. Friidrott 
Rbb Boll- och kägelsport 
Rbc  Simning, simhopp, dykning m m 
Rbd  Sjösport. Båtsport 
Rbe  Djursport 
Rbf  Cykel-, motor- och flygsport 
Rbg Vintersport 
Rbh Rullskridskor, rullbräda, rullskidor 
Rbi  Budo (kampsporter) 
Rbj  Brottning 
Rbk Boxning 

Rbl  Tyngdlyftning 
Rbm Orienteringssport (inkl skidorientering) 
Rbn Alpinism 
Rbo  Friluftsliv  (Även 793)
Rbp  Fäktning 
Rbq  Skytte 
Rbr  Handikappidrott 
Rbv Olympiska spelen 
Rbz  Särskilda idrottsutövare 
Ra  Gymnastik 
Rb  Idrott och sport 
Rh Scoutrörelsen 
(DC, DK 796-799)

Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Coaching och Sport Management 120 p
Växjö universitet
Idrott
Örebro universitet
Idrottsmedicin
Umeå universitet
Idrottspedagogik
Lärarhögskolan i Stockholm
Umeå universitet
Idrottspsykologi
Lunds universitet
Idrottspsykologisk utbildning 200 p
Umeå universitet
Idrottstränarutbildning 120 p
Högskolan Dalarna
Idrottsvetenskap



Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Mittuniversitetet
Växjö universitet
Idrottsvetenskaplig utbildning
Göteborgs universitet, 120/160 p
Högskolan i Halmstad, 120 p
Malmö högskola, 160 p
Mittuniversitetet, 120 p
Umeå universitet, 120/160 p
Management in Sport and Recreation 120/160 p
Örebro universitet
Sport Management 120 p
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan Dalarna
Sportteknologisk utbildning 120/125 p
Mittuniversitetet
Tränarutbildning 80/120 p
Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter. 
Tabellbilaga. Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer 
budgetåret 2003, exkl. uppdragsutbildning, efter utbildningsområde.
Helårsstudenter. 

Idrott
Göteborgs universitet         35
Umeå universitet         91
Växjö universitet         87
Örebro universitet       253
Malmö högskola                 46

Högskolan Dalarna         11
Högskolan i Halmstad                8
Högskolan Kristianstad        45
Idrottshögskolan i Stockholm     327
Summa         902

Idrottshögskolan i Stockholm IH              
http://www.ihs.se
registrator@ihs.se

Från Internet http://www.ihs.se 041128:
Våra professorer:

Professor Peter Hassmén 
(tjänstledig)
E-post: peter.hassmen@ihs.se  professur i idrott 
       Idrottshögskolan/ Karolinska 
       Institutet/ Örebro Universitet)
Professor Björn Ekblom, t f rektor
E-post: bjorn.ekblom@ihs.se  professur i tillämpad fysiologi 
       (Idrottshögskolan)
Professor Lars-Magnus Engström
E-post:lars-magnus.engstrom@ihs.se professur i 
       beetendevetenskaplig 
       idrottsforskning med 
       inriktning mot 
       idrottspedagogik 
              (Idrottshögskolan/   
                                                                 Lärarhögskolan i Stockholm)
Professor Kent Sahlin (tjänstledig) professur i fysiologi 
E-post: kent.sahlin@ihs.se           (Idrottshögskolan)

http://www.ihs.se
http://www.ihs.se
mailto:registrator@ihs.se
mailto:registrator@ihs.se
http://www.ihs.se
http://www.ihs.se
mailto:peter.hassmen@ihs.se
mailto:peter.hassmen@ihs.se
mailto:bjorn.ekblom@ihs.se
mailto:bjorn.ekblom@ihs.se
mailto:lars-magnus.engstrom@ihs.se
mailto:lars-magnus.engstrom@ihs.se
mailto:kent.sahlin@ihs.se
mailto:kent.sahlin@ihs.se


Professor Alf Thorstensson  professur i rörelselära med 
E-post: alf.thorstensson@ihs.se inriktning mot idrott 
      (Idrottshögskolan)
Professor Ingemar    Wedmanprofessur i pedagogik E-
post: ingemar.wedman@ihs.se (Idrottshögskolan/Gävle 
      Högskola/Umeå Universitet)
Professor emeritus Per-Olof Åstrand
E-post: per-olof.astrand@ihs.se

 Idrottshögskolan, Box 5626, SE 114 86 Stockholm  
webbansvarig@ihs.se  

Växjö universitet VXU
HAGESKOG CARL-AXEL
IPEDADJPRO 500
Adjungerad professor 
carl-axel.hageskog@iped.vxu.se Idrottsvetenskap och pedagogik 
      för arbetslivet
Örebro universitet ÖU   
Peter Hassmen    Idrott
Leif Isberg    Pedagogik med inriktning mot 
      idrott

mailto:alf.thorstensson@ihs.se
mailto:alf.thorstensson@ihs.se
mailto:ingemar.wedman@ihs.se
mailto:ingemar.wedman@ihs.se
mailto:per-olof.astrand@ihs.se
mailto:per-olof.astrand@ihs.se
mailto:webbansvarig@ihs.se
mailto:webbansvarig@ihs.se
mailto:carl-axel.hageskog@iped.vxu.se
mailto:carl-axel.hageskog@iped.vxu.se


8 Språk. Litteraturvetenskap. 
Skönlitteratur.

Särskilda områden:

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
889  Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d



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

Libris/SAB:
F   Språkvetenskap 
F(x) Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga uppslagsverk 
F:b  Språkvetenskaplig forskning, organisationer och institutioner 
F:d  Språkteori och -filosofi 
F:k  Språkvetenskapens historia 
F:oa Språksociologi 
F:oi  Språkstatistik 
F:pu Datalingvistik 
F:t  Matematisk lingvistik 
F.0  Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter 
Fb  Indoeuropeiska språk: allmänt 
Fc  Svenska 
Fd  Övriga nordiska språk 
Fe  Engelska 
Ff  Tyska 
Fg  Nederländska 
Fh  Romanska språk: allmänt 
Fi  Italienska 
Fj  Franska 
Fk Spanska 
Fl  Portugisiska 
Fm Slaviska och baltiska språk 
Fn  Keltiska språk 
Fo  Grekiska och latin 
Fp  Indo-ariska språk 

Fq  Iranska språk 
Fr  Övriga indoeuropeiska språk 
Fs  Semitiska språk 
Ft  Hamitiska språk och tchadspråk 
Fu  Finsk-ugriska och altaiska språk 
Fv  Sino-tibetanska och austroasiatiska språk 
Fx  Övriga språk 
Fy  Konstgjorda språk 
Få  Teckenspråk 
(DC 4. DK 80)

(SAB F. DC 4. DK 80)
800: Allmänt.
801: Allmän språkvetenskap. 8010 Allmänt. 80101Språkfilosofi. 
Teorier om språkets ursprung, uppkomst och utveckling. 80106 
Språkriktighet. 80107 Praktisk språkkännedom. Språkundervisning. 
80108 Indelning av språken. Språkklasser. Språkkategorier. 801092 
Programmeringsspråk. 801095 Mimiska språk. Teckenspråk. 80111 
Rättskrivning. 80112 Ordklasser. 80113 Lexikon. Namnforskning. 
Ordforskning. 80114 Fonetik. Ljudlära. 80115 Grammatik. 80116 
Metrik. Verslära. 80117 Hjälpvetenskaper. 80118 Språkvetcnskapens 
källor.
802: Västerländska språk och engelska. 802 Västerländska språk. 8020 
Engelska.
803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031 
Lågtyska. 80392 Frisiska. 803931 Holländska. 803932 Flamländska. 
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt. 
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska. 
80399 Gotiska. Östgermanska.



804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804 
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490 
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 
Rätoromanska. Ladin.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690 
Portugisiska. 80699 Galiciska.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin. 
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082 
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084 
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbis-ka. 80862 
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska. 
80883 Lettiska.
809: Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska. 
809 Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. (Med undantag 
av under 803 / 808 klassificerade språk). 80911 Indiska språk. 80912 
Fornindiska. Sanskrit. Vedaspråket. 80914 Nyindiska. Hindi. Bengali. 
Pandjabi. Marathi. Singalesiska. 80915Iranska.Persiska. 809151 
Fornpersiska. Västiranska. 809155 Nypersiska. 80916 Keltiska. 
809162 Iriska irländska. 809163 Gaeliska, skotska. 8091981 
Armeniska. 8091983 Albanska.
8092: Semitiska språk. 809211 Babylonska. Akkadiska. Sumeriska. 
809212 Assyriska. 809221 Arameiska. 809222 Palestinska. Jiddisch-
palestinska. 80923 Syriska. Östarameiska. 80924 Hebreiska. 80927 
Arabiska
8093: Hamitiska språk. 80931 Egyptiska. 809 32 Koptiska.
8094: Ural-altaiska språk mm. 80941/80945 Ural-altaiska språk 80941 
Mandschuspråk. 80942 Mongoliska språk. 80943 Turkiska språk. 
Tatarspråk. 809434 Kirgiska och västliga gruppen av turkspråk. 

809435 Turkiska. Osmanska. 80944 Samojediska språk. 80945 Finsk-
ugriska språk. Uraliska språk. 8094511Ungerska. Magyariska. 809454 
Västfinska. 8094541 Finska. 8094542 Karelska. 8094545 Estniska. 
809455 Lapska. 80946 Kaukasiska språk. 80947 Hyperboreiska språk. 
Paleoasiatiska språk. 809475 Eskimåsprak. Grönländska. 80948 
Dravidiska språk.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda). 80951 
Kinesiska. 809524 Siamesiska. 80954 Tibetanska. 80956 Japanska. 
80957 Koreanska. 80958 Arakan-Burma-språk. 80959 Austroasiatiska 
språk.
8096: Afrikanska språk. O Negerspråk i USA. 80961 Hottentottspråk. 
Nama. 80962 Buschmännens språk. San. 80963 Bantuspråk. 
Kafferspråk. 80966 Sudanspråk.
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk. (Utom engelska, spanska, 
franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk. 80992 Indonesiska 
språk.Malajiska. 809923 Oceaniska språk. Melanesiska språk. 80995 
Australiska språk. Papuaspråk. Tasmaniska språk.



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Allmän språkvetenskap
Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Allmän språkvetenskap/ Datorlingvistik
Stockholms universitet
Arabiska
Se även Semitiska språk
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Arameiska/syriska
Uppsala universitet
Bulgariska
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Danska
Göteborgs universitet
Datalingvistik/Datorlingvistik
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde
Lunds universitet
Uppsala universitet

Datalingvistisk utbildning 120/160 p
Göteborgs universitet

Engelska
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst*
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Esperanto
Umeå universitet
Estniska
Lunds universitet
Uppsala universitet
Finska
Lunds universitet



Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Finsk-ugriska språk
Uppsala universitet
Fonetik
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Franska
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Franska för ekonomer
Högskolan i Jönköping
Grekiska
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Hebreiska
Se även Semitiska språk

Göteborgs universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet

Hindi
Uppsala universitet
Indonesiska
Lunds universitet
Iranska språk
Uppsala universitet
Italienska
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Japanska
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Jämförande indoeuropeisk språkforskning
Uppsala universitet
Kinesiska
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Keltiska språk
Uppsala universitet



Koreanska
Stockholms universitet
Kroatiska och serbiska
Uppsala universitet
Kurdiska
Uppsala universitet

Latin
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Lettiska
Stockholms universitet
Lingvistik
Umeå universitet
Uppsala universitet
Lingvistik 120 p
Stockholms universitet
Lingvistik. Barnspråklig inriktning
Lunds universitet
Litauiska
Stockholms universitet
Meänkieli (tornedalsfinska)
Umeå universitet
Nordiska språk
Se även Svenska
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet

Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Nederländska
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Nusvenska
Linköpings universitet
Uppsala universitet

Nygrekiska
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Persiska
Uppsala universitet
Polska
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Portugisiska
Stockholms universitet
Portugisiska med inriktning på Latinamerika 120 p
Stockholms universitet
Praktisk svenska
Uppsala universitet
Retorik
Södertörns högskola
Uppsala universitet
Örebro universitet



Retorikkonsultutbildning 140 p
Södertörns högskola
Rumänska
Lunds universitet
Ryska
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Samiska/Samiska studier
Umeå universitet
Uppsala universitet
Semitiska språk. Modern standardarabiska
Lunds universitet
Semitiska språk. Modern hebreiska
Lunds universitet
Serbokroatiska
Göteborgs universitet
Spanska
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Spanska för ekonomer

Högskolan i Jönköping
Spanska med inriktning på Latinamerika 120 p
Stockholms universitet
Språk/Humaniora 120/160 p
Mälardalens högskola
Språkkonsultutbildning
Stockholms universitet, 100 p
Umeå universitet, 120 p
Språk, kultur och marknad 140/180 p
Södertörns högskola
Språk–Migration–Globalisering.
Kommunikativ svenska ell kommunikativ engelska 120/160 p
Malmö högskola
Språk mitt i Europa. Engelska 120 p
Mittuniversitetet

Språkteknologi
Lunds universitet
Språkteknologisk utbildning 120/160 p
Uppsala universitet
Svenska
Se även Nordiska språk
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Linköpings universitet
Karlstads universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola



Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Svenska för invandrarundervisare
Linköpings universitet
Svenska för språkkonsultverksamhet
Stockholms universitet
Svenska som andraspråk
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Svenska som andraspråk för döva
Stockholms universitet
Svenska. Språklig inriktning
Lunds universitet
Swahili
Uppsala universitet
Tamil
Uppsala universitet
Teckenspråk
Stockholms universitet
Thai
Lunds universitet
Tjeckiska
Göteborgs universitet

Stockholms universitet
Uppsala universitet
Tornedalsfinska
Se Meänkieli
Turkiska språk
Uppsala universitet
Tyska
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Tyska för ekonomer
Högskolan i Jönköping
Ungerska
Uppsala universitet
Översättning Göteborgs universitet Stockholms universitet

Göteborgs universitet GU
Lingvistik
Ahlsén Elisabeth
Allwood Jens
Boyd Sally
Cooper Robin
Eriksson Anders



Lager Torbjörn
Svenska
Andersson Lars-Gunnar
Borin Lars
Lindberg Inger
Malmgren Sven-Göran
Ralph Bo
Engelska
Aijmer Karin
Bergh Gunnar
Björk Lennart
Ellegård Alvar
Florby Gunilla
Frykman Erik
Kjellmer Göran
Ohlander Sölve
Olofsson Arne
Seppänen Aimo
Klassiska språk
Eklund Bo-Lennart
Fogelmark Staffan
Wistrand Magnus
Romanska språk
Franska och Italienska
Heldner Chritina
Spanska 
Benson Ken
Slaviska språk
Ljunggren Magnus
Tyska och Nederländska
Andersson Sven-Gunnar

Pankow Christiane
Platon Edgar
Sandberg Bengt
Orientaliska och afrikanska språk
Legère Karsten
Retsö Jan
Thunman Noriko

Stockholms universitet SU 
Bolton, Kingsley         150 Engelska, språkvet inr
Fawkner, Harald          150 Engelska, litt inr
Johannesson, Nils-Lennart  150 Engelska, språk vet inr
Wande, Erling           151 Finska
Aili, Hans    152 Latin
Gerö, Eva Carin   152 Antik grekiska
Gunilla Iversen   152 Latin, särskilt efterantikt latin
Bergman, Brita   153 Teckenspråk
Dahl, Östen   153 Allmän språkvetenskap
Engstrand, Olle   153 Fonetik
Koptjevskaja-Tamm, M. 153 Allmän språkvetenskap, särsk 
      språktypologi
Traunmüller, Hartmut  153 Auditiv fonetik
Volk, Martin   153 Datorlingvistik
Hellberg, Staffan  154 Nordiska språk
Lange, Sven   154 Nordiska språk
Strand, Hans   154 Svenska, ssk nusvenska
Svartholm, Kristina  154 Svenska som andraspråk för 
      döva
Bartning, Inge   156 Franska
Engwall, Gunnel  156 Romanska språk, ssk franska
Forsgren, Mats   156 Franska



Nystedt, Jane   156 Italienska
Alberg Jensen, Peter  157 Slaviska språk, ssk ryska sp & 
      litt
Bily, Milan   157 Slaviska språk
Bodin, Per Arne   157 Slaviska språk
Ewa Teodorowicz-Hellman 157 Polska
Ljunggren, Anna  157 Ryska
Neuger, Leonard  157 Polska
Teodorowicz-H, Ewa  157 Polska
Wåghäll-Nivre, Elisabeth 158 Tyska, ssk tyskspråkig litt
Falk, Johan   159 Spanska
Fant, Lars    159 Romanska språk, ssk iberorom. 
Rosendahl, Mona  159 Latinamerikakunskap
Kangere, Baiba   160 Baltiska språk
Hyltenstam, Kenneth  170 Tvåspråkighetsforskning
Stroud, Christopher  170 Tvåspråkighetsforskning
Lindberg-Wada, Gunilla 172 Japanska
Lodén, Torbjörn   172 Sinologi
Oetke, Claus   172 Indologi
Rosén, Staffan   172 Koreanska
Smith, William   172 Indologi
Wardini, Elie   172 Arabiska

Växjö universitet VXU
ERIKSSON OLOF
HUM PROF 1000 
 Olof.Eriksson@hum.vxu.se  Franska

WÅGHÄLL NIVRE ELISABETH
HUM PROFBL 1000
Befordrad professor 

Elisabeth.Waghall@hum.vxu.se  Tyska

LARSSON RINGQVIST EVA
HUM PROFBL 1000
Befordrad professor 
Eva.Larsson_Ringqvist@hum.vxu.se Franska

EINARSSON JAN
HUM PROFGÄ 1000
Gästprofessor 
Jan.Einarsson@hum.vxu.se   Svenska språket

Örebro universitet ÖU   
Cornelia Ilie     Engelska
Per Ledin      Svenska språket
Brigitte Mral     Retorik

Mälardalens högskola MdH 
Jarmo Lainio
    Professor i finska med inriktning mot finskan i Sverige
Sture Packalén    Professor i tyska

Södertörns högskola SH
Almgren Birgitta    Tyska
Hellspong Lennart   Retorik
Kirsch Frank Michael    Tyska
Kleberg Lars     Ryska
Shands Kerstin     Engelska

mailto:Olof.Eriksson@hum.vxu.se
mailto:Olof.Eriksson@hum.vxu.se
mailto:Elisabeth.Waghall@hum.vxu.se
mailto:Elisabeth.Waghall@hum.vxu.se
mailto:Eva.Larsson_Ringqvist@hum.vxu.se
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mailto:Jan.Einarsson@hum.vxu.se
mailto:Jan.Einarsson@hum.vxu.se


Uppsala universitet UU
53200 Engelska inst  
FRYCKSTEDT MONICA  Professor, anst UU  
      Övriga germanska språk
KYTÖ MERJA    Professor, anst UU  
      Övriga germanska språk
LUNDEN ROLF   Professor, utn av reg  
      Övriga germanska språk
53600 Nordiska språk, inst f 
FRIDELL STAFFAN   Professor bef univlektor 
      Nordiska språk
GUNNARSSON BRITT-LOUISEProfessor, anst UU  
      Nordiska språk
MELANDER BJÖRN   Professor bef univlektor 
      Nordiska språk
STRANDBERG SVANTE  Professor, utn av reg  
      Nordiska språk

THELANDER MATS   Professor, utn av reg  
      Nordiska språk
WILLIAMS HENRIK  Professor, anst UU  
      Nordiska språk
54300 Lingvistik o filologi, inst f
CSATO-JOHANSON EVA A Professor, anst UU  
      Övriga språk
EKLUND STEN INGVAR  Professor, utn av reg  
      Klassiska språk
HELANDER HANS OLOV  Professor bef univlektor 
      Klassiska språk
ISAKSSON BO    Professor, anst UU  
      Övriga språk

JAHANI CARINA HELEN  Professor, anst UU  
      Övriga språk
NIVRE JOAKIM   Professor, gäst   
      Lingvistikämnen
PEDERSEN OLOF   Professor bef univlektor 
      Historiska kulturer
ROSENQVIST JAN-OLOV  Professor, anst UU  
      Historiska kulturer
SMITH WILLIAM   Professor, anst UU  
      Övriga språk
SÅGVALL HEIN ANNA  Professor, utn av reg  
      Lingvistikämnen
VIBERG ÅKE    Professor, anst UU  
      Lingvistikämnen
54500 Moderna språk, inst f 
ANDERSSON BO   Professor bef univlektor 
      Övriga germanska språk
BIRGEGÅRD ULLA   Professor bef univlektor 
      Slaviska språk
JONASSON KERSTIN  Professor, anst UU  
      Romanska språk
KROHN DIETER   Professor, anst UU  
      Övriga germanska språk
KRONNING HANS   Professor bef univlektor 
      Romanska språk
LARSSON LARS-GUNNAR Professor, utn av reg  
      Finsk-ugriska språk
MAIER INGRID   Professor bef univlektor 
      Slaviska språk
MULLER GERNOT   Professor bef univlektor 
      Övriga germanska språk



PACKALEN ANNA M  Professor bef univlektor 
      Slaviska språk
RAAG RAIMO    Professor bef univlektor 
      Finsk-ugriska språk
SUNDELL LARS-GÖRAN  Professor bef univlektor 
      Romanska språk
SVANE BRYNJA   Professor, anst UU  
      Romanska språk



81 Litteraturvetenskap - historia. 
812-819 motsvarar 82-89.

Libris/SAB:
G   Litteraturvetenskap 
G(x) Litteraturvetenskapliga lexikon 
G:b  Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och 
 institutioner 
G:dd Litteraturvetenskaplig metodlära 
G:df Litteraturestetik 
G:dg Litteraturkritik 
G:do Litteraturpsykologi 
G:k  Litteraturvetenskapens historia 
G:oa Litteratursociologi 
G.0  Särskilda litterära genrer och motiv 
G.  Allmänt: särskilda litterära perioder 
Gb Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän 
Gc  Svensk litteraturhistoria 
Gd  Övrig nordisk litteraturhistoria 
Ge  Engelsk litteraturhistoria 
Gf  Tysk litteraturhistoria 
Gg  Nederländsk litteraturhistoria
Gh  Romansk litteraturhistoria: allmän 
Gi  Italiensk litteraturhistoria 
Gj  Fransk litteraturhistoria 
Gk Spansk litteraturhistoria 
Gl  Portugisisk litteraturhistoria 
Gm  Slavisk och baltisk litteraturhistoria 
Gn  Keltisk litteraturhistoria 

Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria 
Gp  Indo-arisk litteraturhistoria 
Gq  Iransk litteraturhistoria 
Gr  Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria 
Gs  Semitisk litteraturhistoria 
Gt  Litteraturhistoria: hamitiska språk och tchadspråk 
Gu Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria 
Gv  Litteraturhistoria: sino-tibetanska o austroasiatiska språk                
Gx Övrig litteraturhistoria 
Gz  Särskilda utländska författare 
(DC delar av 800-899. DK 81.) 

810: Allmänt.
811: Litteraturvetenskap / litteraturhistoria. 8110 Litterär teori, 
vetenskap och teknik. 81101. Litterär estetik. 81103 Tolkningar. 
Översättningar. 81108 Litterär verksamhet och teknik. Författande. 
811085 Modern retorik.81109 Litterär kritik. 811091 Jämförande 
litteraturvetenskap.
8111/8119: Litteraturarter. 8111 Poesi. 8112 Dramatik. 8113 Romaner. 
Noveller. Berättelser. 8114 Essäer. Uppsatser. 8115 Tal. Föredrag. 8116 
Brev. Verk i brevform. 8117 Satirer. Hlumoresker. Epigram. Parodier. 
81182 Polygrafier. Diverse skrifter. Utdrag. Antologier. 8119 Övriga 
litteraturarter.
812/819: Litteraturvetenskap för olika språk. 812 Engelsk litteratur. 
813 Tysk, nederländsk, nordisk litteratur o d. 81397 Svensk litteratur. 
814 Fransk litteratur o d. 815 Italiensk litteratur o d. 816 Spansk, 
portugisisk litteratur o d. 817 Grekisk och latinsk litteratur o d. 818 
Slavisk, baltisk litteratur o d. 819 Orientalisk och övrig litteratur. 
(Själva skönlitteraturen ingår i 82/89)
(SAB G. DC delar av 800-899. DK 81.)



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Allmän litteraturvetenskap
Högskolan Kristianstad
Barnlitteratur
Lunds universitet
Barn- och ungdomslitteratur
Högskolan Kristianstad
Litteratur, kultur och digitala medier 120 p
Blekinge tekniska högskola
Litteraturvetenskap
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Karlstads universitet
Högskolan Kristianstad
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Litterär gestaltning
Göteborgs universitet

Litterär gestaltning 80 p
Göteborgs universitet
Litterärt skapande
Lunds universitet
Svenska. Litteraturvetenskaplig inriktning
Lunds universitet

Göteborgs universitet GU   
Litteraturvetenskap
Agrell Beata
Forser Tomas
Hansson Stina
Larsson Lisbeth
Lilja Eva
Litterär gestaltning
Söderblom Staffan

Stockholms universitet SU 
Anders Olsson   106 Litteraturvetenskap
Cullhed, Anders   106 Litteraturvetenskap
Dahlbäck, Kerstin  106 Litteraturvetenskap
Göran Rossholm  106 Litteraturvetenskap
Lysell, Roland   106 Litteraturvetenskap
Nikolajeva, Maria  106 Litteraturvetenskap
Olsson, Anders   106 Litteraturvetenskap
Rossholm, Göran  106 Litteraturvetenskap
Röhl, Magnus   106 Litteraturvetenskap
Westin, Boel   106 Litteraturvetenskap, ssk barn o 
     ung



Växjö universitet VXU
OHLSSON ANDERS
HUM PROFBL 1000
Befordrad professor 
Anders.Ohlsson@hum.vxu.se  Litteraturvetenskap

Örebro universitet ÖU   
Lars-Åke Skalin     Litteraturvetenskap

Högskolan i Gävle HiG 
AHLUND CLAES  PROF   Litteraturvetenskap

Södertörns högskola SH
Witt-Brattström Ebba     Litteraturvetenskap   

Uppsala universitet UU
52200 Litteraturvetenskapl inst
AHLUND CLAES   Professor, gäst   
      Estetiska ämnen
BURMAN LARS   Professor bef univlektor 
      Estetiska ämnen
FAHLGREN MARGARETHA Professor bef univlektor 
      Estetiska ämnen
LANDGREN BENGT Professor, utn av reg  
      Estetiska ämnen
PETTERSSON TORSTEN  Professor, utn av reg  
      Estetiska ämnen
SKUNCKE MARIE-CHRISTINEProfessor bef univlektor 

      Estetiska ämnen
SVEDJEDAL JOHAN O  Professor, utn av reg  
      Estetiska ämnen
WENDELIUS LARS ELOF Professor bef univlektor 
      Estetiska ämnen
WILLIAMS ANNA   Professor bef univlektor 
      Estetiska ämnen

mailto:Anders.Ohlsson@hum.vxu.se
mailto:Anders.Ohlsson@hum.vxu.se


82/89 Skönlitteratur på olika språk.

Särskilda områden:
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

Libris/SAB:
H   Skönlitteratur 
H.07 Folkdiktning: allmänt 
Hbn Nordisk skönlitteratur: samlingar 
Hc  Svensk skönlitteratur 
Hd  Övrig nordisk skönlitteratur 
He  Engelsk skönlitteratur 
Hf  Tysk skönlitteratur 
Hg  Nederländsk skönlitteratur
Hh  Romansk skönlitteratur 
Hi  Italiensk skönlitteratur 
Hj  Fransk skönlitteratur 
Hk  Spansk skönlitteratur 
Hl  Portugisisk skönlitteratur 
Hm  Slavisk och baltisk skönlitteratur 
Hn  Keltisk skönlitteratur 
Ho  Grekisk och latinsk litteratur 
Hp  Indisk litteratur         

Hq  Iransk litteratur 
Hr  Övrig indoeuropeisk litteratur  
Hs  Semitisk litteratur 
Ht  Litteratur på hamitiska språk och tchadspråk 
Hu  Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur 
Hv Skönlitteratur på sino-tibetanska o austroasiatiska språk 
Hx Övrig skönlitteratur  
Hy  Skönlitteratur på konstgjorda språk 
Hå  Skönlitteratur på teckenspråk 
(Skönliteratur: DC delar av 800-899. DK 82-89) 

Nobelpristagare i litteratur se område 81



9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän 
historia. Biografi.

Särskilda områden:

90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
91  Allmän 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- och 
 Mellanamerika
98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Polerna. 
 Rymden



90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 
Blandade ämnen.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.I den mån 
de inte kan ingå i särskilt fack. Årsböcker. Adressböcker, Almanackor. 
Kalendrar, 9051 / 9059 På olika språk. 9051 Amerikanska. 9052 
Engelska (annan än amerikanska). 9053 Tyska o d. 9054 Franska o d. 
9055 Italienska o d. 9056 Spanska, portugiska o d. 9057 Slaviska 
språk. 9058 Skandinaviska språk. 9059 Andra språk. 907 
Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik. 908 
Skrifter i blandade ämnen , i den mån de inte kan ingå i särskilt fack.
(SAB Bb, Bd, Bs, Bt. DC 05, 07, 08. DK (05), 07, 08, (04) )
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.
Själva skrifterna. Journalistik o d ingår i 907.
907 Tidningsväsen o d.Journalistik.
Här avses det redaktionella innehållet o d.Tidningsväsen som 
ekonomisk verksamhet ingår i 655. Själva tidningarna och tidskrifterna 
o d ingår i 905.
908 Samlingsverk, skrifter med blandat innehåll, som ej ingår i 
särskilt fack.

Libris/SAB:
B   Allmänt och blandat (Del. Delar även på  
 103,109,70,73,7951,7959)
Bb  Allmänna samlingsverk 
Bd  Allmänna tidskrifter och allmänna serier 
Br  Kommunikation, cybernetik, informationsteori

Bra  Kommunikation 
Brb  Cybernetik och informationsteori 
Bs  Masskommunikation: allmänt
Bs-  Särskilda länder och områden 
Bsi  Indoktrinering och propaganda 
Bt  Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia) 
Ä    Tidningar 
Äc  Sverige 
Äd Övriga Norden 
Äe  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Äf  Mellaneuropa 
Äg  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Äh Schweiz 
Äi  Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) 
Äj  Frankrike och Monaco 
Äk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) 
Äl  Portugal                 
Äm  Östeuropa 
Än  Balkanländerna   
Äo   Asien 
Äp  Afrika                    
Äq   Amerika 
Är  Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
 Mikronesien) 
(DK (05), 07, 08, (04) ) 



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Journalistik
Göteborgs universitet
Högskolan i Kalmar
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Journalistik med naturvetenskap 120 p
Södertörns högskola
Journalistik och multimedia 120 p
Södertörns högskola
Journalistutbildning
Högskolan i Kalmar, 120 p
Mittuniversitetet, 100/120 p
Medie- och kommunikationsvetenskap/ Journalistik 120/160 p
Luleå tekniska universitet
Medieproduktion och journalistik 120 p
Högskolan i Kalmar
Pressvetenskap
Lunds universitet
Samhällsstudier med praktisk journalistik 120 p
Södertörns högskola

Göteborgs universitet GU 
Journalistik och masskommunikation
Alandh Tom
Asp Kent
Weibull Lennart

Stockholms universitet SU 
Hvitfeldt, Håkan 120 Journalistik



91 Allmän geografi, reseskildringar. 
913-919 motsvarar 93-99.

Libris/SAB:
N    Geografi och lokalhistoria 
N(x) Allmänt: geografiska lexikon 
N(y)Allmänt: kartor och bilder 
N:d  Geografisk teori, filosofi och metodlära 
N:k  Geografiforskningens historia 
N.0  Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda 
 geografiska aspekter 
Na  Europa: allmänt 
Nb  Norden: allmänt 
Nc  Sverige 
Nd  Övriga Norden 
Ne  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Nf  Mellaneuropa 
Ng  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 
Nh  Schweiz 
Ni  Italien 
Nj  Frankrike 
Nk  Spanien 
Nl  Portugal 
Nm  Östeuropa 
Nn  Balkanländerna 
No  Asien 
Np  Afrika 
Nq  Amerika 

Nr  Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien, 
 Mikronesien) 
Ns  Polarländerna 
Nt  Oceaner och hav 
Ny  Kartografi 
(DC, DK 91)  

Hit förs rent geografiska arbeten, forskningsexpeditioner, 
resebeskrivningaroch -rapporter, resehandböcker och arbeten som 
behandlar ett område ur flera olika synpunkter. Arbeten som rör ett 
visst ämne inom ett avgränsat geografiskt område förs under ämnet 
ifråga. Hembygdskunskap, arbeten rörande ett lands eller en landsdels 
historia, geografi, kultur, etnografi, ekonomi: klassas som geografi. 
Arbeten som är underlag för fysisk planering ingår i 71. Biologisk 
geografi ingår i 57. Geologisk geografi ingår i 55, etc. Indelningen i 
princip som 93/99, dvs t ex Europas geografi 914 indelas som Europas 
historia 94.
911 Allmän, systematisk och teoretisk geografi. 912 Kartor od. 91309 
Världsgeografi. 9131/9139 Forntidsgeografi. 914 / 919 Världsdelarnas 
o ländernas allmänna geografi. Medeltiden o Nya tiden. 914 Europas 
allmänna geografi. Medeltiden och Nya tiden. 9141/9149 De enskilda 
europeiska ländernas geografi. Medeltiden och Nya tiden. 915 Asiens 
allmänna geografi. 916 Afrika. 917 Nordamerika. 918 Sydamerika. 
919 Australien, Oceanien, polarområdena o rymden.
(SAB N. DC, DK 91)



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Asienstudier
Göteborgs universitet
Assyriologi
Uppsala universitet
Egyptologi
Uppsala universitet
Ekonomisk geografi
Göteborgs universitet
Högskolan i Jönköping
Lunds universitet
Europakunskap
Göteborgs universitet
Europastudier/-utbildning
Göteborgs universitet, 160 p
Högskolan på Gotland, 120 p
Södertörns högskola, 120/160 p
Växjö universitet, 120/160 p
Geografi
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet

Växjö universitet
Geografi sk informationsteknik
Luleå tekniska universitet
Geografisk utbildning 120/160 p
Södertörns högskola
Umeå universitet
Geografiska informationssystem
Linköpings universitet
Indologi
Stockholms universitet
Uppsala universitet
International Programme for European Studies 120 p
Malmö högskola
Kulturgeografi
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Kalmar
Karlstads universitet
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Latinamerikakunskap
Göteborgs universitet
Latinamerikanska samhällsförhållanden
Stockholms universitet
Mellanösternkunskap
Göteborgs universitet



Lunds universitet
Mexikoutbildning 120 p
Högskolan i Skövde
Orientalistikutbildning 120/160 p
Uppsala universitet
Spanien–Latinamerikautbildning 120 p
Högskolan i Skövde
Turism och upplevelse 120 p
Högskolan på Gotland
Turismutbildning 120/160 p
Högskolan Dalarna
Högskolan i Kalmar
Karlstads universitet
Mittuniversitetet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Turismvetenskap
Högskolan i Kalmar
Mittuniversitetet
Södertörns högskola
Tyskland–Österrikeutbildning 120 p
Högskolan i Skövde
Utvecklingsstuder/U-landskunskap
Uppsala universitet
Östasienutbildning 60/80 p
Stockholms universitet
Östersjöekonomutbildning 120/160 p
Högskolan i Kalmar
Östeuropakunskap
Uppsala universitet
Öst- och centraleuropakunskap

Lunds universitet
Öst- och sydöstasienutbildning (indonesiska, japanska, kinesiska, 
thai) 80/120 p
Lunds universitet

Göteborgs universitet GU   
Kulturgeografi
Alvstam Claes-Göran
Ellegård Kajsa
Forsström Åke
Laulajainen Rist
Nordström Lars
Vilhelmson Bertil
Europaforskning
Lindahl Rutger

Stockholms universitet SU 
Widgren, Mats    304 Geografi särsk kulturgeografi 

Växjö universitet VXU
BOOK TOMMY
SVI PROFBL 1000
Befordrad professor  
tommy.book@svi.vxu.se  Geografi/Kulturgeografi/ 
      Naturgeografi

Örebro universitet ÖU   
Mats Lundmark    Kulturgeografi

mailto:tommy.book@svi.vxu.se
mailto:tommy.book@svi.vxu.se


Högskolan i Kalmar HK   
      Kulturgeografi med inriktning 
      mot turism och upplevelser Lars 
      Aronsson BBS

Södertörns högskola SH 
Lunden Thomas    Kulturgeografi

Uppsala universitet UU
21600 Kulturgeografiska inst 
HOPPE GÖRAN   Professor, anst UU  
      Kulturgeografi, ek.geografi
MALMBERG ANDERS  Professor, anst UU  
      Kulturgeografi, ek. geografi
STRÖMQUIST LENNART  Professor, utn av reg  
      Övrig samhällsvetenskap
ÖBERG STURE   Professor, utn av reg  
      Kulturgeografi, ek. geografi
ÖHMAN JAN ANDERS  Professor bef univlektor 
      Kulturgeografi, ek. geografi
22400 Euroasiatiska studier, inst f
FOGELKLOU ANDERS  Professor, anst UU  
      Övrig samhällsvetenskap
HEDLUND STEFAN   Professor, utn av reg  
      Övrig samhällsvetenskap



92 Biografiska verksamheter, 
släkthistoria o d.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
Hit förs såväl biografier, nekrologer osv. över enskilda personer som 
biografiska samlingsverk. Matriklar.
920 Allmänt. 921 / 928 Biografier över personer huvudsakligen 
verksamma inom 11-89. 9290/9294 Biografier över personer 
huvudsakligen verksamma inom 90-99. 9295 Släktvetenskap. 
Gravskrifter. Familjenamn och deras uppkomst. Födelse-, dop-, vigsel-
och dödsböcker. Mantalslängder. 9296 Heraldik. 9297 Adelsväsen. 
Ordensväsen . 9299 Flaggor. Fanor. Standard. (delar 9296 - 9299 kan 
ingå i 73 och 79)  (SAB L. DC, DK 92)

Libris/SAB:
L    Biografi med genealogi
L:k  Vetenskapshistoria  
Ld  Genealogi 
Ld:bfGenealogiska organisationer och institutioner 
Ld:k Vetenskapshistoria 
Ld-  Särskilda länder och områden 
Lda  Genealogi: metodlära 
Ldm Genealogiska uppslagsverk 
Lds  Genealogiska samlingar 
Ldz  Särskilda släkter 
Lk  Biografisk vetenskap 
Lm  Biografiska uppslagsverk 
Ls  Biografiska samlingar 
Lz  Biografi: särskilda personer 
(DC, DK 92)



93/99 Historieskrivande verksamheter, 
allmän historia.

Särskilda områden
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- och Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika 
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

Libris/SAB:
K    Historia 
K(x) Historiska lexikon 
K:bf Historiska organisationer och institutioner 
K:d  Historisk teori, filosofi och metodlära 
K:k  Historieforskningens historia 
K.  Allmänt: särskilda historiska perioder 
K.2  Forntiden 
K.3  Medeltiden (ca 500 - ca 1500) 
K.4  Nya tiden (ca 1500-) 
K.5  1914- 
K.6  2000- 
Ka  Europa: allmänt 
Kb  Norden: allmänt 
Kc Sverige 
Kd  Övriga Norden 
Ke  Brittiska öarna (Storbritannien) 
Kf  Mellaneuropa 
Kg  Nederländerna, Belgien och Luxemburg 

Kh  Schweiz 
Ki  Italien 
Kj  Frankrike 
Kk  Spanien 
Kl  Portugal 
Km  Östeuropa 
Kn  Balkanländerna 
Ko  Asien 
Kp  Afrika 
Kq  Amerika 
Kr  Oceanien 
Ks  Polarländerna 
Kt  Allmän kulturhistoria (21 750) 
Kt.  Särskilda historiska perioder 
Kt-  Särskilda länder och områden 
Ku  Allmän socialhistoria  (även till 79)
Ku.  Särskilda historiska perioder 
Ku-  Särskilda länder och områden 
Kv  Allmän ekonomisk historia  (även till 60)
Kv.  Särskilda historiska perioder 
Kv-  Särskilda länder och områden 
Ky Historiska hjälpvetenskaper  (även till 73)
Kya Diplomatik 
Kyb Heraldik 
Kyc  Sfragistik (sigillkunskap) 
Kyd Flaggor 
Kye Emblematik 
Kyf  Rang- och titelväsen 
Kyg Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) 
Kyh Numismatik 
Kyi  Ordensväsen 
(DC, DK 93-99)  



Högskoleverket.Utbildningar och ämnen 2006/07.
Antikens kultur och samhällsliv
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Baltikums historia, kultur och
samhällsliv
Stockholms universitet
Ekonomisk historia
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Historia
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet

Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Samtidshistoria
Södertörns högskola

Göteborgs universitet GU   
Historia
Ahlberger Christer
Göransson Anita
Lindkvist Thomas  
Persson  Lennart
Winberg Christer
Antikens kultur och samhällsliv
Strandberg Olofsson Margareta
Ekonomisk historia. även på 60
Fritz Martin
Gadd Carl-Johan
Jonsson Sverker
Olsson Ulf

Stockholms universitet SU 
Sjövold, Torstein  100 Historisk osteologi
Leander-Touati, A-M  101 Antikens kultur o samh liv
Scheffer, Charlotte  101 Antikens kultur o samh liv
Berge, Anders   104 Historia
Dahlbäck, Göran  104 Medeltidshistoria
Ferm, Olle    104 Historia



Glete, Jan    104 Historia
Jarrick, Arne   104 Historia
Köll, Anu Mai   104 Baltikums historia & kultur
Lindroth, Jan   104 Historia, ssk idrottshistoria
Molin, Karl    104 Historia
Nilsson, Lars   104 Historia, ssk stads och 
      kommunhist.
Åmark, Klas   104 Historia
Även på 60:
Jonsson, Ulf   301 Ekonomisk historia
Söderberg, Johan  301 Ekonomisk historia
Wikander, Ulla   301 Ekonomisk historia

Växjö universitet VXU
OLSSON LARS
HUM PROF 1000 
Lars.Olsson@hum.vxu.se  Historia

ARONSSON PETER
HUM PROFBL 1000
Befordrad professor 
Tjänstledig till 2007
är på univ.i Linköping   Historia

Örebro universitet ÖU   
Bjöm Horgby    Historia
Ann-Sofie Ohlander   Historia

Mälardalens högskola MdH 
Rolf Torstendahl
      Adjungerad professor i historia

Högskolan på Gotland HG  
Nils Blomkvist       Professor i historia, särskilt  E-
post: nils.blomkvist@hgo.se  medeltidens historia 

Högskolan i Gävle HiG
KVIST ROGER  PROF Historia

Södertörns högskola SH
Gaunt David    Historia
Johansson Alf W   Historia 
Lilja Sven     Historia
Östberg Kjell     Historia

Uppsala universitet UU
21200 Ekonomisk-hist inst 
ISACSON MATHS   Professor, anst UU  
      Historieämnen
LARSSON MATS   Professor bef univlektor 
      Historieämnen
MAGNUSSON LARS  Professor, anst UU  
      Historieämnen
MORELL MATS   Professor bef univlektor 
      Historieämnen
SOMMESTAD LENA  Professor bef univlektor 
      Historieämnen
51800 Historiska inst  
JANSSON TORKEL   Professor, utn av reg  
      Historieämnen
LINDEGREN JAN   Professor, anst UU  
      Historieämnen
ÅGREN MARIA   Professor, anst UU  
      Historieämnen

mailto:Lars.Olsson@hum.vxu.se
mailto:Lars.Olsson@hum.vxu.se
mailto:nils.blomkvist@hgo.se
mailto:nils.blomkvist@hgo.se


93 Allmänt om allmän historia. 
Världs- och forntidshistoria.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
930 Historievetenskap. Historiens hjälpvetenskaper. Världshistoria. 
9301 Historien som vetenskap. 9302 Historiens metodlära, 
urkundslära, källstudier, kronologi. 9308 Allmänna sammanfattande 
historiska framställningar. 9309 Världshistoria. Kronologiska 
sammanfattningar.
931/939 Forntidshistoria. 931 Forntidshistoria i allmänhet och gamla 
Kina och Japan..932 Gamla Egyptentill 640 e.Kr. 933 Gamla 
Palestina. Judiska folkets historia . 934Gamla Indien. 935 Gamla 
Medien, Kaldéen, Assyrien, Babylonien, Mesopotanien. 936 Gamla 
Nord- och Västeuropa. 937 Gamla Rom och Italien, Romarriket. 938 
Gamla Grekland. Hellas. 939 Övriga områdens forntidshistoria, bl a i 
Amerika.
Fackhistoria ingår i respektive fack och på t ex 109, 1709, 509 etc.



94 Medeltidens och nya tidens historia 
i allmänhet och i Europa.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
940: Europas historia. Västerlandets historia. 9401 Medeltiden ca 
375--1492. 9402 Nyare tiden från 1492. 9403 Första världskrigets 
allmänna historia 1914--1919. 9405 Europas historia efter 1919 . 
94051 Tiden 1919-1929. 940 52 Tiden 1930-1939. 94053 Andra 
världskrigets allmänna historia 1939--1945.94055 Europas historia 
efter 1945.

941/949 De enskilda europeiska ländernas historia. Medeltiden 
och Nya tiden.
941: Storbritannien. 9410 Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirland. 9411 Skottland. 9416 Nordirland. 9417 Irland, Irländska 
republiken.
942: 9420 England. 9429 Wales.
943: Mellaneuropas historia. 9430 Tyskland. 94301 Västtyskland.
94302 Östtyskland. 94359 Luxemburg. 9436 Österrike. 9437 
Tjeckoslovakien. 94371 Tjeckien, Böhmen. 94372 Mähren. 94373 
Schlesien. 94376 Slovakien. 9438 Polen . 9439 Ungern .
944: Frankrike. 944949 Monaco. 
945: Italien. 94544 San Marino. 945631 Vatikanstaten.94582 Malta. 
946: Spanien mm. 9460 Spanien. 9469 Portugal. 94672 Andorra .
947: Sovjetunionens historia, Ryssland (med asiatiska delar), Baltiska 
länder. 9470 Sovjetunionen Ryssland. 94742 Estland. 94743 Lettland. 
94745 Litauen. 9477 Ukraina. O Vitryssland, Moldavien.
948: Nordens historia, Skandinavien. 9480 Finland. 9481 Norge. 9485 

Sverige. 9489 Danmark.
949: Övriga europeiska länders historia. 94911 Island. 94912 
Färöarna. 94942 Holland Nederländerna. 9493 Belgien. 9494 Schweiz. 
94949 Lichtenstein. 9495 Grekland. 94965 Albanien. 94971 
Jugoslavien. 94972 Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, 
Makedonien, Serbien, Bulgarien. 9498 Rumänien .



95 Medeltidens och nya tidens historia i 
Asien.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
950: Asiens historia. 951/959 De enskilda asiatiska ländernas historia
951: 9510 Kina. 9515 Tibet (Kina). 95174 Inre Mongoliet (Kina). 
9518 Mandsjuriet (Kina). 9512317 Hongkong (Storbritannien). 
9512318 Macao (Portugal). 95173 Mongoliet. 95193 Nordkorea, 
Demokratiska folkrepubliken Korea. 95195 Sydkorea, Rep Korea. 
952: 9520 Japan. 9529 Taiwan. Formosa (Kina).
953: 9532 Saudi-Arabien. 9533 Yemen. 9534 Sydyemen. 9535 Oman. 
95362 Arabemiraten, Förenade. 95364 Qatar. 95365 Bahrain. 95368 
Kuwait.
954: 9540 Indien. 954131 Bhutan. 954135 Nepal. 95487 Sri Lanka. 
(Ceylon). 954882 Maldiverna. 95491 Pakistan. 95493 Bangladesh.
955: Iran (Persien).
956: 9560 Turkiet. 95643 Cypern. 9567 Irak. 95691 Syrien. 95693 
Libanon. 95694 Israel. Gazaområdet (Egypten). 95695 Jordanien. 
(Tillkommer Palestina)
957: 957 Asiatiska delen av Sovjetunionen. (Europeiska delen 947): 
Azerbajdzjan. Georgien. Kazakstan. Kirgisistan. Tadzjikistan. 
Turmenistan. Ozbekistan.
958: 9581 Afghanistan. 
959: 9591 Myanmar (Burma). 9593 Thailand (Siam). 9595 Malaysia. 
959513 Singapore.9596 Kambodja. 9597 Vietnam. 95973 Sydvietnam. 
95977 Nordvietnam. 9598 Laos.



96 Medeltidens och nya tidens historia i 
Afrika.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
960: Afrikas historia. 961 / 969 De enskilda afrikanska ländernas 
historia
961: 9611 Tunisien. 9612 Libyen.
962: 9620 Egypten. 9624 Sudan.
963: 963 Etiopien
964: 964 Marocko. 9648 Västra Sahara. 9649 Kanarieöarna (Spanien).
965: 965 Algeriet.
966: 96612 Mauretanien. 96621 Mali. 96625 Burkina Faso (Övre 
Volta). 96626 Niger. 9663 Senegal. 9664 Sierra Leone. 96651 Gambia. 
96652 Guinea. 96657 Guinea-Bissau. 96658 Kap Verde. 96662 
Liberia. 96668 Elfenbenskusten. 9667 Ghana. 96681 Togo.96682 
Benin. 9669 Nigeria. 966993/94 Sao Tome och Principe.
967: 96711 Kamerun. 96718/9 Ekvatorialguinea. 96721 Gabon. 96724 
Kongo.9673 Angola. 96741 Centralafrikanska republiken. 96743 
Tchad. 9675 Zaire. 967597 Burundi. 967598 Rwanda. 96761 Uganda. 
96762 Kenya. 9677 Somalia. 9678 Tanzania. 9679 Mozambik.
968: 9680 Sydafrika. 9681 Botswana. 96834 Swaziland. 96861 
Lesotho. 9688 Namibia. 96891 Zimbabwe. 96894 Zambia. 96897 
Malawi.
969: 9691 Madagaskar. 96941 Comorerna. 9696 Seychellerna. 96981 
Reunion (Frankrike). 96982 Mauritius. 96992 Sankt Helena. 
Ascension. Tristan da Cunha (Storbritannien).



97 Medeltidens oco nya tidens historia i 
Nord- och Mellanamerika.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
970: Nord- och Mellanamerikas historia. 971/979 Enskilda nord- och 
mellanamerikanska länder. 
971: 971 Canada.
972: 972 Mexico. 97281 Guatemala. 97282 Belize. 97283 Honduras. 
97284 El Salvador. 97285 Nicaragua. 97286 Costa Rica. 97287 
Panama. 97291 Cuba. 97292 Jamaica. 97293 Dominikanska 
republiken. 97294 Haiti. 97295 Puerto Rico (USA). 972961 Bahamas. 
972968 Turks- och Caicosöarna (Storbritannien). 97297x Antigua o 
Barbuda. 972971 Amerikanska Jungfruöarna. 972974 Guadeloupe o 
grannöar (Frankrike). 972981 Martinique o grannöar (Frankrike). 
9729821Dominica. Saint Lucia. 9729824 Saint Vincent o 
Grenadinerna. 9729828Grenada. 972986 Barbados. 972987 Trinidad 
och Tobago. 972988 Nederländska Antillerna. 97299 Bermudaöarna 
(Storbritannien).
973/979: 973 Amerikas Förenta Stater. USA. 974 Nordöststaterna 
USA. 975 Sydöststaterna USA. 976 Södra centralstaterna USA. 977 
Norra centralstaterna USA. 978 Väststaterna USA. 979 Pacificstaterna 
USA. 9798 Alaska.



98 Medeltidens och nya tidens historia i 
Sydamerika.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
980: Sydamerikas historia.
981/989: De enskilda sydamerikanska ländernas historia. 981 
Brasilien. 982 Argentina. 983 Chile. 984 Bolivia. 985 Peru. 9861 
Colombia. 9866 Ecuador. 987 Venezuela. 9881 Guayana. 9882 
Franska Guayana. 9883 Surinam 9892 Paraguay. 9899 Uruguay. 



99 Medeltidens och nya tidens historia i 
Australien. Oceanien. Rymden.

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan 
användas:
990: Australiens, Oceaniens och polarområdenas historia. 991/999 De 
enskilda ländernas historia.
991: 9910 Indonesien. 99112 Kalimantan (Borneo).9912 Celebes.9913 
Moluckerna. 9921 Sumatra.
992: 9922 Java. 9923 Små Sundaöarna. 99231 Bali. 991111 Sabah. 
991113 Brunei. 991114 Sarawak. 992353 Portugisiska Timor. 9914 
Filippinerna.
993: 9931 Nya Zeeland. 9932/37 Melanesiska områden. 9932 Nya 
Kaledonien (Frankrike). 9934 Vanuatu (Nya Hebriderna).99345 
Nauru. 9935 Salomonöarna.9939 Antarktiska öar.
994: 994 Australien.
995: 995 Nya-Guinea-områden. 9954 Papua Nya Guinea.
996: 996 Polynesien. 99611 Fiji. 99612 Tongaöarna. 99614 Tavalu. 
996l31 Västra Samoa. 996133 Amerikanska Samoa. 99682 Kiribati 
(Gilbertöarna). 9969 Hawaiiöarna (USA). (997)
998: 998 Arktis. Antarktis. 9984 Sektor av Arktis, som europeiska 
stater gör anspråk på. 9985 Sektor av Arktis, som Sovjetunionen gör 
anspråk på. 9986 Sektor av Arktis, som USA och Kanada gör anspråk 
på. 9988 Grönland (Danmark). 9989 Antarktis.
999: Rymden.



Sven Wimnell 8 mars 2010 :
Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av 
klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za.
http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

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

http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/


 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)

http://wimnell.com/omr36-39za.pdf
http://wimnell.com/omr36-39za.pdf


Sven Wimnell  25  juni 2010 : 
En fortsättning på 36-39zd.
Samhällsplaneringens problem,  
gymnasiet och politik april-juni 2010.  
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Innehåll:
Sid        
  12 1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

  13 10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande     
  värderingar.
  Samhällsplaneringens problem.
  Hur ska man kunna förbättra världen?
  SW Klassifikationssystem för verksamheter.
        Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
        och har nu adressen  http://wimnell.com 
  20 101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

  21 102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
         Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
        Länkskafferiet.

  25 103  Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
        Skolans värdegrund och uppdrag
        Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
                   Värderingar.
                   Folkhälsomål.
                   Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
                   FN:s Konvention om barnets rättigheter.
                   De mänskliga rättigheterna.

                   Rio-deklarationen om miljö och utveckling, 
                   Agenda 21. 1992.
  52   104   Övergripande filosofiska verksamheter om samband
        Om samband.

  68   105   Övergripande om forskning  
                  Se område 105 i http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

  69 106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
  Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och 
  näringar mm.

  71 107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
        Gymnasiet. Skolverket 100517.
                   Skolverkets länkskafferi.

  74    108   Samhällskunskap. 
        Samhällsvetenskapsprogrammet. Gymnasiet.
                   Samhällskunskap. Gymnasiet.
                   Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar
                   Samhällskunskap. Skolverkets länkskafferi.

  81 109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
        Humanistiska programmet. Gymnasiet.
                   Humanistisk o samhällsvetenskaplig specialisering. Gymn.
                   Filosofi. Gymnasiet.
                   Historia (idéhistoria od) Skolverkets länkskafferi. 

  90 11/19 Individernas inre verkligheter.
        Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.
                    Psykologi. Gymnasiet.

http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf


         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.

   93 2   Religiösa verksamheter o d
        20       Övergripande religiösa verksamheter o d
         21   Allmän religionsvetenskap
         22/28  Kristna religioner
         29   Icke kristna religioner o d
                    Religionskunskap. Gymnasiet.
                   Religionskunskap. Skolverkets länkskafferi.
                   SVT Kunskapskanalen 29 maj 2010

  97 3  Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.

102 31  Statistik och demografi
                   Hans Rosling - en av världens främsta globala tänkare.

102 32  Statsvetenskap
  Svensk grundlag måste anpassas bättre till EU

105 33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
                   Drama i fem akter.  
                   Ekonomernas kris.                 

109 34  Lagar o förordningar, traktat, juridik

  Juridik. Gymnasiet.

111 35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

112 351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
                   Kammarens protokoll.  Om vårpropositionen
159             Rödgrön budgetmotion 3 maj 2010.

214 352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
 utomlands)

214 353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)

214 354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

215 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
215             6 juni 2010: Om skattesystem
221             Något om skatte- och bidragshistoria.
222             Mot en ny skattereform- globaliseringen och den svenska   
                   välfärden. Kjell-Olof Feldt
236             Något om skatte- och bidragshistoria.
239             Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
240             Inkomststatistik från SCB
242             Konsumentverkets hushålls-budgetar: för 2010 mm
246             Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
247             Hushållsekonomi och skatter 2006 och 2010.
248             Skatteförslag.



250              I samband med småhus finns två sätt att bo.
251              TV-avgiften.
252              Bostadsbidrag för barnlösa hushåll
252              Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt
254              Här är vår politik för valets viktigaste fråga – jobben
256              Mona Sahlins anförande Första Maj 2010
263              Lars Ohly Första maj 2010
270              Vänsterpartiets valplattform 2010.
275              Miljöpartiet.VALMANIFEST

281 4  Sambandsforskningsverksamheter.
 40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

282 5  Naturforskning. Matematikverksamheter.

283 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
                   Naturvetenskapsprogrammet.Gymnasiet.
                   Naturkunskap Gymnasiet.
                   Naturvetenskaplig specialisering. Gymnasiet.

286 51  Matematik
        Matematik. Gymnasiet.
                 Tala om matematik.
                   Matematik. Skolverkets länkskafferi. 

292 52  Astronomi, rymdforskning

293 53  Fysik o d
        Fysik. Gymnasiet.
                   Fysik. Skolverkets länkskafferi.

298 54  Kemi o d
        Kemi. Gymnasiet.
                   Kemi. Skolverkets länkskafferi.

302 55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
                   Så funkar orkaner.
                   Över 100 dödade i ovädret Agatha.

305 56  Paleontologi, arkeologi o d

306 57  Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära od 
        Biologi. Gymnasiet.
                   Biologi. Skolverkets länkskafferi.
                   Artdatabanken.

314 58  Botanik.
314 59  Zoologi

315 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
315 60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

 verksamheter

316 61  Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
 Veterinärverksamheter.

                   Vård- och omsorgsprogrammet. Gymnasiet.
                   Människan
                   Hälsa
                   Människans säkerhet
                   Vård och omsorg
                   Grundläggande vård och omsorg
                   Sjukvård
                   Pedagogik i vård och omsorg



                   Specialpedagogik
                   Teknik i vård och omsorg
                   It i vård och omsorg
                   Massage
                   Medicin
                   Medicinsk teknik
                   Psykiatri
                   Gerontologi och geriatrik
                   Djursjukvård
                   SVT. Kunskapskanalen
                   Vårdföretag fuskar med fakturor.
                   Fusk i privat vård ska elimineras
                  Naivt utan stickprov.
                   Politiker måste börja tala klarspråk om äldrevården

340 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
        Teknikprogrammet. Gymnasiet.
  Teknik. Gymnasiet.
                   Konstruktion. Gymnasiet.
                   Teknik. Skolverkets länkskafferi.
                   Teknikdelegationen.

361 63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
                   Naturbrukprogrammet.Gymnasiet.
                   Skog, mark och vatten.
                   Naturbruk
                   Naturbrukets byggnader.
                   Biologi - naturbruk
                   Naturbruksteknik
                   Serviceteknik - naturbruk
                   Odling
                   Växtkunskap.

                   Odling i växthus
                  Trädgårdsanläggning
                   Skogsproduktion
                   Motor- och röjmotorsåg
                   Natur- och landskapsvård
                   Skötsel av utemiljöer
                   Naturguidning
                   Djur
                   Lantbruksdjur
                   Häst
                   Rid- och körkunskap
                   Hund
                   Sjukt hav ska räddas av syre.
                   Forskare varnar: Algblomningen blir kraftig i år.
                   Giftalgers framgång kan bero på stulna kloroplaster
                   Radikala förändringar krävs för det svenska fisket.
                   Fiske 2020 mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning.
                   Sverige får inte ducka för EU:s jordbrukspolitik

391 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

392 641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
                   Restaurang- och livsmedelsprogrammet Gymnasiet.
                   Livsmedels- och näringskunskap
                   Måltids- och branschkunskap
                   Mat och butik
                   Hygienkunskap
                   Matlagningskunskap
                   Stycknings- och charkuterikunskap
                   Bageri- och konditorikunskap
                   Dryckeskunskap



                   Mat och dryck i kombination
                   Serveringskunskap
                   Service och bemötande

4005643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
                   Hotell- och turismprogrammet.Gymnasiet.
                   Hotell
                   Konferens och evenemang
                   Turism

409 644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
                   Från El- och energiprogrammet. Gymnasiet. 
                   Ellära
                   Elektroteknik
                   Elmätteknik
                   Eldistributionsteknik
                   Installationsteknik
                   Energiteknik
                   Kraft- och värmeteknik
                   Elektronik
                   Elektroniksystem
                   Automationsteknik. 
                   Mät-, styr- och reglerteknik.
                   Processteknik.
                   Support och servicearbete
                   Vatten- och miljöteknik
                   Vattenkraftteknik
                   Fastighetsförvaltning. Från VVS- och fastighetsprogram
                   Fastighetsservice.

427 645  Användning av inventarier o d.

                   Bevakning och säkerhet. Gymnasiet.
                   Larm och säkerhetsteknik. Från El- och energiprogrammet.
                   Hem- och konsumentkunskap. Skolverkets länkskafferi.

432 646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).

433 647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
                   Nytt sätt att räkna ger färre fattiga

435 648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.

435 649  Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

436 65  Administration, distribution, kommunikation, 
 organisation o d

437 651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning
        Administration. Gymnasiet.
        Information och kommunikation. 
                   Programmering. 
                   Gränssnittsdesign.
                   Digitalt skapande.
                   Webbteknik.
                   Mediekommunikation.
                   Cad.
                   Dator- och kommunikationsteknik. Från El- o energiprog

447 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
         Regeringens myndigheter.

479 6525-6529 Militära verksamheter



479 653  Handelsverksamheter.
                   Handels- och administrationsprogrammet.Gymnasiet.
                   Handel
                    Inköp och logistik
                    Försäljning och kundservice
                    Näthandel
                    Affärskommunikation

487   654    Telekommunikationsverksamheter.
                   Nätverksteknik. Från El- och energiprogrammet.
                   Näthandel
                   Nätet fångar inte alla
                   Hälften av alla 4-åringar är uppkopplade på nätet.
                   Mobilen förbi den fasta telefonen.

493   655    Förlagsverksamheter o d.
                   Grafisk produktion. Gymnasiet.

495 656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
                   Fordons- och transportprogrammet. Gymnasiet.
                   Fordons- och transportbranschen
                   Transportteknik
                   Godshantering
                   Godstransporter
                   Lager och terminal
                   Järnvägsteknik. Från El- och energiprogr
                   Naivt tro att marknaden kan ge alla full postservice.

505   657    Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
                   Finanspolitiska rådets rapport 2010

520 658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.   
                   Arbetsmarknad.
        Ekonomiprogrammet. Gymnasiet.
                   Företagsekonomi
                   Entreprenörskap
                   Ledarskap och organisation
                   Juridik
                   Psykologi
                   Kontrollens gränser.
                   De svenska politikerna saknar strategi för jobben
                   Arbetsmiljön viktigare än lönen
                   Svenskt Näringsliv starkt kritiska till Arbetsförmedlingen.
                   Alliansen vill inte väcka förhoppningar.
                   Vi behöver krafttag för att förbättra arbetsmiljön

534   659    Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
                   Utställningsdesign. Gymnasiet.

536 66/68 Tillverkning av varor
 66  Tillverkning av kemivaror o d
 67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
 68  Tillverkning av komplexvaror
                    Industritekniska programmet. Gymnasiet.
                   Tillverkningsunderlag
                    Industritekniska processer
                    Datorstyrd produktion
                    Människan i industrin
                    Produktionskunskap
                    Produktionsutrustning
                    Produktutveckling
                    Profilfördjupning



                    Sammanfogningsteknik
                    Grafisk produktion
                    Driftsäkerhet och underhåll
                    Hantverksprogrammet. Gymnasiet.
                    Hantverk
                    Hantverkskunskap
                   Mönsterkonstruktion
                   Berghantering. Från Bygg- och anläggningsprogr
                   Mobila arbetsmaskiner. Från Bygg- och anläggningsprogr
                   Elektronikproduktion. Från El- och energi-progr
                   Från Fordons- och transportprogrammet. Gymnasiet.
                   Fordonsteknik
                   Maskin- och lastbilsteknik
                   Personbilsteknik
                   Karosseriteknik
                   Lackeringsteknik

564 69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
                   Bygg- och anläggningsprogrammet. Gymnasiet.
                   Bygg och anläggning
                   Husbyggnad
                   Betongkonstruktioner
                   Träkonstruktioner
                   Mur- och putsverk
                   Elementmontering
                   Tätskikt våtrum
                   Golvläggning
                   Husbyggnad - specialyrken
                   Ventilationsplåtslageri
                   Plåtslageriteknik
                   Måleri
                   Anläggning

                   Berghantering
                   Mobila arbetsmaskiner
                   Anläggningsförare
                   Beläggning
                   Järnvägsbyggnad
                   VVS- och fastighetsprogrammet. Gymnasiet.
                   VVS - teknik
                    Systemkunskap
                    Kyl - och värmepumpsteknik
                    Ventilationsteknik
                    Industrirörteknik
                    Teknisk isolering
                    Verktygs- och materialhantering
                    Fastighetsförvaltning
                    Fastighetsservice.
                    Yttre miljö
                    El- och energiprogrammet. Gymnasiet.
                    Ellära
                    Mekatronik
                    Elektroteknik
                    Elmätteknik
                    Eldistributionsteknik
                    Installationsteknik
                    Energiteknik
                    Kraft- och värmeteknik
                    Elektronik
                    Elektronikproduktion
                    Elektroniksystem
                    Automationsteknik
                    Larm och säkerhetsteknik
                    Mät-, styr- och reglerteknik
                    Processteknik



                    Dator- och kommunikationsteknik
                    Nätverksteknik
                    Eventteknik
                    Support och servicearbete
                    Vatten- och miljöteknik
                   Vattenkraftteknik
                   Järnvägsteknik

618  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.

619 70  Allmänt om konst och kultur.
                   Estetiska programmet. Gymnasiet.
                   Estetisk kommunikation.
                   Medier, samhälle och kommunikation.
                   Medieproduktion.
                   Visuell kommunikation
                   Mediekommunikation.
                   Konst och kultur.

627 71  Övergripande planering av fysiska miljöer +
 72  Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
                   Hållbart samhälle. Gymnasiet.
                   Arkitektur.
                   Miljöförändringar handlar också om säkerhetspolitik
                   Att bygga murar leder bara fel.
                   FN-chefen ska minska klyftan mellan fattiga och rika
                   Forskargrupp: starta om klimatpolitiken.
                   Världsnaturfonden WWF.

641    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
                   Kungliga Konsthögskolans vårutställningar

644  74  Konsthantverk, formgivning bruksföremål. Inredning
        Design. Gymnasiet.
                     Formgivning. Gymnasiet.
                   Mönsterkonstruktion
                   Slöjd. Skolverkets länkskafferi. 

649   75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.
       Bild. Gymnasiet.
                  Bildteori.
                  Visuell kommunikation.
                   Grafisk produktion.
                   Bild. Skolverkets länkskafferi.

655 78  Musik ( konserter o d 792)
        Musik. Gymnasiet.
                   Musikteori.
                   Ljudproduktion.
                   Musik. Skolverkets länkskafferi.

660 79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
 verksamheter. Sport.

661 7911-7913 Seder och bruk.
                   Chatt om bröllopsetikett

670 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
                   Film- och tv-produktion. Gymnasiet.
                   Medier, samhälle och kommunikation.
                   Mediekommunikation
                   Visuell kommunikation.
                   Ljudproduktion.
                   Animation.



                   Cirkus.
                   Eventteknik. Från El- och energiprogrammet.

679 792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
                   Teater. Gymnasiet.
                   Dansorientering.
                   Dansteori.
                   Dansgestaltning.
                   Dansteknik
                   Eventteknik. Från El- och energiprogrammet.
        
687 793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
                   Fritids- och friskvårdsverksamheter. Gymnasiet.
                   SVT. Kunskapskanalen 28 maj 2010.

689  794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

690 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
                   Social rapport 2010 från Socialtyrelsen.
                   Hållbart samhälle. Gymnasiet

711 7951 Sociologi. Socialvård. 
                   Barn- och fritidsprogrammet. Gymnasiet.
                   Socialt arbete.
                   Sociologi.

714  7952-7956  Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
      .
715 7957 Undervisning o d.
        Ämnesplaner. Gymnasiet.
                   Pedagogik. Gymnasiet.

                   Pedagogiskt arbete.
                 Ännu en gång fuskar regeringen i betygsfrågan.

429    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
                   Och världen ser åt ett annat håll.

732  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
                   Svenska FN-förbundet.

741  796-799 Sport, idrott o d.
        Specialidrott. Gymnasiet.
                        Idrott och hälsa.
                    Fritids- och idrottskunskap.
                    Träningslära.
                    Idrott och hälsa. Skolverkets länkskafferi. 
                    Danmark är VM:s tristaste lag

7451  8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

752  80  Språk.Språkliga verksamheter. 
   802-809 motsvarar 82-89.
                   Språk. Gymnasiet.
                   Människans språk
                   Svenska
                   Svenska som andraspråk
                   Modersmål
                   Engelska
                   Moderna språk
                   Klassisk grekiska - språk och kultur
                   Latin -  språk och kultur
                   Svenska för döva



                   Engelska för döva
                   Teckenspråk för döva
                   Svenskt teckenspråk för hörande
                   Ordlistor och lexikon. Skolverkets länkskafferi.
                   Svenska. Skolverkets länkskafferi. 
                   Engelska. Skolverkets länkskafferi. 
                   Språkval. Skolverkets länkskafferi.

803    81      Litteraturvetenskap - historia. 
    812-819 motsvarar 82-89.

804 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

805 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

806 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
  .
811 91  Allmän geografi, reseskildringar. 
   913-919 motsvarar 93-99.
        Geografi. Gymnasiet.
                  Geografi. Skolverkets länkskafferi.

815 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
                   Daniel Westling är idrottspedagog.

817 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- och 

 Mellanamerika
 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 
                  Historia. Gymnasiet.
                  Historia. Skolverkets länkskafferi.
                  Snabbguide: Den svenska monarkins historia.
                  Tvåstatslösning enda alternativet.
                  Tvåstatslösningen är Israels sista livlina
                  Bara respekt för folkrätten kan få igång fredsprocessen
                  Japan varnar för ekonomisk kollaps
                  En världsdel av vinnare
                 Bafokengfolket bjuder in till VM-fest
                  Afrika tillåts inte bli för bra

                  Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

                  Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

       Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
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http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
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Sven Wimnell 25 oktober 2010 :
En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, 
grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Innehåll:
Sid        
   7 1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

   8 10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande     
  värderingar.
  Samhällsplaneringens problem.
  Hur ska man kunna förbättra världen?
  SW Klassifikationssystem för verksamheter.
        Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
        och har nu adressen  http://wimnell.com 
  15 101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

  16 102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
         Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
        Länkskafferiet.

  20 103  Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
        Skolans värdegrund och uppdrag
        Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
                   Värderingar.
                   Folkhälsomål.
                   Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
                   FN:s Konvention om barnets rättigheter.
                   De mänskliga rättigheterna.
                   Rio-deklarationen om miljö och utveckling, 
                   Agenda 21. 1992.

  47   104   Övergripande filosofiska verksamheter om samband
        Om samband.

  63   105   Övergripande om forskning  
                  Se område 105 i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

  64 106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
  Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och 
  näringar mm.

  66 107  Övergripande filosofier om utbildning o d.
        Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen  
                   och fritidshemmet  utfärdad den 7 oktober 2010. 
                   Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation

                   Gymnasiet se http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

  77 108  Samhällskunskap. 
        Kursplan  samhällskunskap i grundskolan

  82 109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
        Kursplan historia i grundskolan.

  87 11/19 Individernas inre verkligheter.
        Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.
         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.

http://wimnell.com/omr36-39zc
http://wimnell.com/omr36-39zc
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com


   90 2  Religiösa verksamheter o d
        Kursplan religionskunskap i grundskolan.
         20      Övergripande religiösa verksamheter o d
 21  Allmän religionsvetenskap
 22/28 Kristna religioner
 29  Icke kristna religioner o d

  94 3  Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
  94 31  Statistik och demografi

  95 32  Statsvetenskap
  SVT:s Valu  Väljarströmmar i valet

106 33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
                   Inåtvänd supermakt (Kina)

108 34  Lagar o förordningar, traktat, juridik
  Lagrummet.

112 35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

113 351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
        Ledamöter & partier
                   Öppnande av riksmötet
                   Regeringsförklaring
                   Riksdagens utskott och EU-nämnden.
                   Debatt med anledning av budgetpropositionen

218 352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
 utomlands)

219 353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
                   Statsministern och statsråden
                   Statsrådens ansvarsområden 
                   Budgetpropositionen för 2011
245 354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
                   Förenta Nationerna, FN.
                   Europeiska kommissionen.
                   Europeiska unionens råd
                   Europaparlamentet

256 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
256             Politikernas värdegrund.
260             Alliansens valmanifest 2010-2014.
291             Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010
312             VALMANIFEST för Centerpartiet 2010-2014
328             Kristdemokraternas valmanifest 2010.I
336             SOCIALDEMOKRATERNAS, VÄNSTERPARTIETS        
                   OCH MILJÖPARTIETS PLATTFORM 2011 – 2014 
347             Miljöpartiets valmanifest 2010.
353             Vänsterpartiet. Valplattform 2010
359             Sverige demokraternas kontrakt 2010 - 2014
364             Nu har Sverige blivit ett två-tredjedelssamhälle
365             Konsumentverkets hushålls-budgetar: för 2010     
                   +bostadskostnader mm.
369             Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
370             Staten och arbetsmarknaden- summering av tre års  
                   granskningar.
         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

http://svt.se/2.139744/
http://svt.se/2.139744/
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?lang=sv
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?lang=sv


380 4  Sambandsforskningsverksamheter.
 40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

380 5  Naturforskning. Matematikverksamheter.
380 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap

381 51  Matematik
        Kursplan matematik i grundskola

386 52  Astronomi, rymdforskning
387 53  Fysik o d
        Kursplan fysik i grundskolan

391 54  Kemi o d
        Kursplan  kemi i grundskolan.

395 55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
395 56  Paleontologi, arkeologi o d

396 57  Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 
 ärftlighet.

        Kursplan biologi i grundskolan

400 58  Botanik.
400 59  Zoologi

400 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
400 60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

 verksamheter

400 61  Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
 Veterinärverksamheter.

401 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
        Kursplan teknik i grundskolan.
 
404 63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

405 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
                   Kursplan hem- och konsumentkunskap i grundskolan

405 641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
405 643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
405 644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
405 645  Användning av inventarier o d.
405 646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
405 647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
405 648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
463 649  Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

408 65  Administration, distribution, kommunikation, 
 organisation o d

408 651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning

409 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
                   SKL. Sveriges Kommuner och Landsting.
429             Regeringens myndigheter.

461 6525-6529 Militära verksamheter
461 653  Handelsverksamheter.
461   654    Telekommunikationsverksamheter.



461   655    Förlagsverksamheter o d.
461 656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
461   657    Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.

462 658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.   
                   Arbetsmarknad.
        Staten och arbetsmarknaden- summering av tre års
                   granskningar.

472   659    Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

472 66/68 Tillverkning av varor
 66  Tillverkning av kemivaror o d
 67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
 68  Tillverkning av komplexvaror

472 69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

472  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
472 70  Allmänt om konst och kultur.

473 71  Övergripande planering av fysiska miljöer
                   Vem tar hand om samhällsplaneringen?

475 72  Formgivning av byggnader och anläggningar, 
 arkitektur

475    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning

476  74  Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 
 Inredning.

        Kursplan slöjd i grundskolan.

479 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.
        Kursplan bild i grundskolan.

482 78  Musik ( konserter o d 792)
        Kursplan i musik i grundskolan.

482 79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
 verksamheter.Sport.

482 7911-7913 Seder och bruk.
482 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
482 792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.        
482 793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
482 794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

482 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
482 7951 Sociologi. Socialvård. 
482 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
      .
486 7957 Undervisning o d.
        Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen  
                   och fritidshemmet utfärdad den 7 oktober 2010.
                   Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation
                   Kunskapskanalen. 18 oktober 2010.

497    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
497  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

498  796-799 Sport, idrott o d.
        Kursplan idrott och hälsa i   grundskolan.



501  8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
502  80  Språk.Språkliga verksamheter. 
   802-809 motsvarar 82-89.
        Kursplan svenska i grundskolan.
        Kursplan svenska som andraspråk i grundskolan.
        Kursplan modersmål i grundskolan.
        Kursplan  engelska i grundskolan.
        Kursplan moderna språk i grundskolan.
        Kursplan teckenspråk för hörande i grundskolan.

521 81  Litteraturvetenskap - historia. 
   812-819 motsvarar 82-89.
521 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

521 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
521 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
  .
522 91  Allmän geografi, reseskildringar. 
   913-919 motsvarar 93-99.
        Kursplan  geografi i grundskolan.

526 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

527 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- och 

 Mellanamerika
 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 
527             Kursplan historia i grundskolan.
531             Mänskliga rättigheter i världens länder.

539              Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

544              Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

549         Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf 

http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
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Sven Wimnell 30 november 2010 :
En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, 
samhällskunskapen,  partierna, skatterna, s-problemen, framtids-
planeringen, hälsa och jämlikhet mm. 
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Innehåll:
Sid  Område
   10        Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
        och har nu adressen  http:/wimnell.com
  12        Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
  14             Om 36-39za - 36-39zg   

    
  15   1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

  16  10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande     
  värderingar.
  Samhällsplaneringens problem.
  Hur ska man kunna förbättra världen?
  SW Klassifikationssystem för verksamheter.

        
  21 101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
  22 102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
         Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
        Länkskafferiet.
  23 103  Övergripande värderingar Allmänna encyklopedier.
  26   104   Övergripande filosofiska verksamheter om samband      
  26   105   Övergripande om forskning                    
  26   106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
  26 107  Övergripande filosofier om utbildning o d.

  27   108    Samhällskunskap. 
                   Om samhället, om indivdernas kunskaper och moral o d,  
                   om politik och om utbildning i skolorna.
                   Den fundamentala påverkanskedjan.
                   Förklaringar till klassifikationssystemet.
                   Skolans värdegrund och uppdrag
        Kursplan  samhällskunskap i grundskolan
                   Överblick och sammanhang.
                   Utvecklingen i världen 
                   Moralen är ibland mycket dålig.
                   Riksförbundet hem och skola, RHS.
                   Marknadsekonomin - kapitalismen
                   SVT:s program kvällen då valresultatet sändes 
                   Moral för bärplockare.
                   Forskning.
                   Ny länkkatalog. skollink.se
                   Skolverkets länkskafferi
                   Skolverkets nyhetsbrev.
                   Lika lag för ökad likvärdighet
                   Den nya skollagen
                   Skolämnena svarar inte mot ambitionerna för skolan.
                   SW Klassifikationssystem för verksamheter.
                   “Ung och  bortskämd” Program i SVT1 november 2010.
                   “Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan och        
                   socialdemokraternas nya politik. 
                   Världen. Klimat och sociala relationer.
                   Sveriges elva folkhälsomål.
                   FN:s Konvention om barnets rättigheter.
                   Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
                   Människorna har olika behov av information i de olika  
                   rollerna.
                   Inre verkligheter och sociala miljöer.
                   De inre verkligheterna och de sociala miljöerna under   
                   tidernas lopp.
                   Historien om människan.

http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com


  83 109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
        
  84 11/19 Individernas inre verkligheter.
        Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.
         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.
                    En av fyra deprimerad under sista åren i livet

  86   2  Religiösa verksamheter o d       
         20      Övergripande religiösa verksamheter o d
 21  Allmän religionsvetenskap

  87 22/28 Kristna religioner
                    Vårt behov av kyrkan är oändligt

  89 29  Icke kristna religioner o d

  89 3  Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
  89 31  Statistik och demografi

  90 32  Statsvetenskap
  Tack för makten, pappa

 93 33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
                   

 94 34  Lagar o förordningar, traktat, juridik
                   I dag får Sverige en ny grundlag
                   Uppenbar grundlag

 97 35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

 98 351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
                   Motion till riksdagen 2010/11:-S33000 KH av Mona  
                   Sahlin m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:1 
                   Budgetproposition för 2011
158             Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:9 Den 3 nov 2010. 
                   1 § Partiledardebatt
210             7 § Allmänpolitisk debatt Ekonomisk politik och skatter

249 352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
 utomlands)

249 353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)

250   354    Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
                   Europeiska unionens institutioner och andra organ
                   Europeiska unionens råd
                   Rapporter från UNDP

255 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

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?lang=sv
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?lang=sv


255             Sven Wimnell 6 juni 2010: Om skattesystem
                   Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter
                   Något om skatte- och bidragshistoria.
                   Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
                   Inkomststatistik från SCB
                   Konsumentverkets hushålls-budgetar: för 2010 mm
                   Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
                   Hushållsekonomi och skatter 2006 och 2010.
                   Skatteförslag.
                   I samband med småhus finns två sätt att bo.
                   TV-avgiften.
                   Bostadsbidrag för barnlösa hushåll
                   Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återiföras.

277             Låt förmögenhetsskatten  vara för evigt begravd
        Han tvärvänder om skatten
                   Borgerligheten befinner sig i ett mycket utsatt läge
                   Socialdemokrati: Drakens borg
                   Sahlin: Ställ era platser till förfogande
                   Ledande S-namn välkomnar Sahlins besked
                   Fyra fel blev de rödgrönas fall
                   Varför ökade klyftorna också när S hade makten?
                   Socialdemokratin måste bli ett tydligare alternativ
                  Så ska S åter bli centrum i den svenska politiken
                   Intern strid sätter partiet i gungning
                   Risk att S står inför ökenvandring
                   Jag avgår som partiordförande
                   Mona Sahlin avgår
                   Förståelse för avgångsbeslut
                   Hon hade kunnat sitta kvar
                   Mona Sahlins karriär

                   Ingen självklar efterträdare
                   Inga krav på Sahlins avgång
                   Sahlin: Det behövs en samlande gestalt
                   Europa överger de stora S-partierna
                   S-kris i fem europeiska länder
                   Sven-Erik Österberg pekas ut som ny S-ledare
                   S måste tillbaka till folks verklighet
                   Vägval hotar splittra Socialdemokraterna
                   Oundvikligt slut för Sahlin
                   Förändringens kraft
                   S behöver en öppen process
                   Socialdemokratin: Inte riktigt som andra partier
                   Partiets tidlösa värderingar ryms i några rader av Palme     
                   Socialdemokratins framtid får inte avgöras i slutna rum
                   Det borde bara ha varit vi och S
                   Andnor ska leda valberedningen i S

327             Sven Wimnell: Planering och styrning. En svensk  
                   världsplanering behövs.
                   En inledning om planering
                   Det första steget om folkets kunskaper och värderingar
                   Svenska väljare okunniga
                   “Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan och      
                   socialdemokraternas nya politik
                   SW Klassifikationssystem för verksamheter
                   Människorna har olika behov av information i olika roller
                   Socialdemokraterna kan lätt planera världens framtid 
                   SW Klassifikationssystem  för verksamheter
                   Planeringen för Sverige borde socialdemokraterna klara.    
                   Planeringen för världen kan vara svårare.



342 4  Sambandsforskningsverksamheter.
 40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

342 5  Naturforskning. Matematikverksamheter.
342 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
342 51  Matematik

343   52      Astronomi, rymdforskning
                   Planet från annan galax upptäckt

345 53  Fysik o d
                   Kan förklara hur vi kan finnas       

348 54  Kemi o d
348   55      Geologi, meteorologi, hydrologi o d
348 56  Paleontologi, arkeologi o d
348 57  Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

 ärftlighet.       
348 58  Botanik.
348 59  Zoologi

348 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
348 60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

 verksamheter

349 61  Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
 Veterinärverksamheter.

                   Utmattningssyndrom syns i hjärnan
                   Mer medicin ska minska missbruk

                   Antabus har gett trygghet i vardagen
                   Svenskarnas ohälsa kostar minst 120 miljarder per år
                   Folkhälsopolitisk rapport 2010
                   Följ din mat- och sovklocka

364 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)

364   63      Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

364 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.                  
364 641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
364 643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

365 644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
                   Rapport från UNDP: 2006 - 
                   Svensk sammanfattning av rapporten
                   Förord
                   Bortom bristen på vatten: Makt, fattigdom och den globala   
                   vattenkrisen.
                   Vad är WaterAid?
                   WaterAid i Sverige Vatten Sanitet Hygien
                   Ringar på vattnet i Mali
                   Vi stödjer Bangladesh
                   Katastrof i Pakistan
                   Olönsam vindkraft i 110 kommuner

409 645  Användning av inventarier o d.
409 646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
409 647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
409 648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
409 649  Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.



409 65  Administration, distribution, kommunikation, 
 organisation o d

409 651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning

409 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.                 

410 6525-6529 Militära verksamheter
                   Yrkesförsvar dyrare än väntat

411 653  Handelsverksamheter.
                   Apec: Större steg mot frihandel

413   654    Telekommunikationsverksamheter.
                   Världen rustar upp för att möta digitala attacker
                   Ask vill lagra mer data än EU kräver
                   Så undviker du att din dator blir en zombie
                   Din dator deltar i brott
                   Så dyr blir datalagringen
                   Sociala medier tar över i företagen
                   Filip slutade med facebook. Den blev som ett svart hål    
                   som åt tid
                   Medierådet

426   655    Förlagsverksamheter o d.

426 656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

464   657    Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
                   Inga riktlinjer om ekonomisk obalans
                   Tre frågor till DN:s Johan Schück på plats i Seoul

                 Vägen till valutafred. Lars Jonung om dagens  
                   finansiella terrorbalans
                   Finanspolitiska rådet: Anders Borg bör tåla leken
                   Experter varnar för bubbla
                   Hög tid att vi får en ny försäkring för arbetsskador
                   Nödmiljarder till gröna ön
                   Bråttom att få stopp på den finansiella smittan
                   Borg räknar med brett stöd för Irlandslån
                   Myntets båda sidor
                   Portugals kris svider i plånboken

442 658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.   
                   Arbetsmarknad.
                   Stor brist på arbetskraft väntar
                   Den svenska modellen måste skapa fler jobb för att 
                   överleva 
                   Visst har arbetsmarknaden reformerats  
                   Stort reformbehov under mandatperioden 
                   Om mobbning på arbetsplatser 
                   Billström rör inte arbetskraftslag
                   Arbetskraftsinvandrare stjäl inte jobb för arbetslösa

453   659    Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

453 66/68 Tillverkning av varor
 66  Tillverkning av kemivaror o d
 67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
 68  Tillverkning av komplexvaror

453 69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar



453  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
453 70  Allmänt om konst och kultur.

454 71  Övergripande planering av fysiska miljöer
                   Räddningsplan för världens tigrar
                   Rapport från UNDP: 2007/2008 - Kampen mot           
                   klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld
                   Sverige byter klimattaktik inför FN-mötet
                   I dag startar FN:s klimatmöte i Mexiko

458 72  Formgivning av byggnader och anläggningar, 
 arkitektur

459    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
                   Våra konstskatter behöver ett nytt Nationalmuseum

462  74  Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 
 Inredning.      

462 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.       .

462 78  Musik ( konserter o d 792)

462 79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
 verksamheter. Sport.

462 7911-7913 Seder och bruk.

463 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.                        
                   SVT har problem med att nå tittarna mellan 25 och 55
                   Små biografer kan läggas ner
                   Medierådet.

468 792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.        

468 793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

469 794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
                 Rekordmånga vill portas från kasinon

471 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
                   Rapport från UNDP: 2010 - Verkligt välstånd: Vägar,  
                   hinder och framgångar.
                   Svensk sammanfattning av rapporten
                   Grundläggande begrepp som används i rapporten
                   Inledning av Amartya Sen
                   Översikt.

                   Socialstyrelsen: Social rapport 2010.
                   Förord
                   Författare
                   Innehåll
                   Sammanfattning
                   Social rapport 2010 – en översikt

498 7951 Sociologi. Socialvård. 

499 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
        De skrattade bara.” Så berövades Safet sitt människovärde
                   Säg inget vänligt till mig
                   Fritt fram i Sverige. Men brottsligt i Frankrike
                   De skiter i vilket” – Så sviker vi de mobbade
                   Värst för dig själv” – Vår heder har inget pris



                   Myten om det goda Sverige
                   Fram med sanningen
                   Tintin i belgisk rättegång
                   Dödstraffet viker – men några länder håller emot
                   Dödsstraffet i världen: Interaktiv karta ger effektfull bild
                   Ander blev den siste att avrättas
                 Motvalls i glädjediktaturen
                   Barbara Ehrenreich: ”Gilla läget. Hur allt gick åt helvete 
                   med positivt tänkande
                   Ehrenreich wallraffade i underklassen

547 7957 Undervisning o d.
                   Brittiska sjukan
                   Niornas betyg lägre
                   Björklund: ”Betygen har sjunkit under tjugo år
                   Nya betyg får blandade omdömen
                   Friskolor: Se över hela regelverket       

553    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
                   Rapport från UNDP: 2009 - Att övervinna hinder:           
                   Migration och utveckling
                   Svensk sammanfattning av rapporten

562  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

562  796-799 Sport, idrott o d.        

562  8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
562  80  Språk.Språkliga verksamheter. 
   802-809 motsvarar 82-89.
        

563    81     Litteraturvetenskap - historia. 
                   812-819 motsvarar 82-89.
                   Svensk litteraturs sex synvillor

567 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

567 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

568 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
                   Medierådet

569 91  Allmän geografi, reseskildringar. 
   913-919 motsvarar 93-99.       

570 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
                 Henrik Berggren: ”Underbara dagar framför oss(Palme)
                   Cecilia Malmström: ”Det är lätt att bli cynisk men jag 
                   kämpar emot
                   I huvudet på SD:s partiledare

                   Malin Ullgren: Kungaboken handlar om män som inte ser        
                   kvinnor som människor
                  Berlusconi och kvinnorna
                   Italiens hetaste kärlek

http://www.dn.se/blogg/redaktionsbloggen/2010/11/23/dodsstraffet-i-varlden-interaktiv-karta-ger-effektfull-bild-8580
http://www.dn.se/blogg/redaktionsbloggen/2010/11/23/dodsstraffet-i-varlden-interaktiv-karta-ger-effektfull-bild-8580


593   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

         93      Allmänt om allmän historia. Världs- och   
                   forntidshistoria

595 94  Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 
 Europa

                   Regeringsledamöter avgår i Italien
                   Forna fiender får en ny relation

599 95  Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
                   Lovar att försöka återuppta samtalen
                  USA försöker väcka liv i avbrutna fredssamtal
                   Irakierna fick bred samlingsregering
                   Varför i Afghanistan?
                   Afghanerna ska bli herrar i eget hus
                   Suu talar till sina anhängare
                   Medvedev inleder ny avstalinisering
                   Sydkoreas försvarsminister avgår
                   Kim och hans bomb

609 96  Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.

610 97  Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 
 Mellanamerika

                  Förlamat av politik
                  USA-valet: Tuffa utmaningar väntar segrarna
                  Motgång tvingar Obama att samarbeta
                 Haitis koleraepidemi allt värre
                 FN-vädjan om miljardhjälp till Haiti

617 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
                   Folk här är rädda

619 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

620              Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
626              Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
631         Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf 
641              Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf


Sven Wimnell  20 dec 2010 :
Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring 
av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan.
Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

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

  8 Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
 10 Samhällsplaneringens problem.
  Hur ska man kunna förbättra världen?
 13 SW Klassifikationssystem för verksamheter.
 16 Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
 17 Länkskafferiet.

 19 Skolans värdegrund och uppdrag 
 22 Samhällskunskap 
 23 Överblick och sammanhang.

 30 Utvecklingen i världen  
 30 Moralen är ibland mycket dålig.
 31 Marknadsekonomin - kapitalismen
 31 Förhandsprövning av nya tjänster från SR, SVT och UR

 32 Skolverkets Länkskafferi
 32 Ny länkkatalog. skollink.se
 36 Skolämnena svarar inte mot ambitionerna för skolan.
 37 SW Klassifikationssystem för verksamheter.

 39 “Ung och  bortskämd” Program i SVT1 november 2010.
 40 “Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan och socialdemo-
 kraternas nya politik. 

 41 Världen. Klimat och sociala relationer.
 43 Sveriges elva folkhälsomål.
 46 FN:s Konvention om barnets rättigheter.
 47 Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
 49 Människorna har olika behovav information i de olika rollerna.
 50 Inre verkligheter och sociala miljöer.

 54 Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till empati
 56 Killar utan koll. Tidevarv komma, tidevarv gå – den svenske 
 tönten han ska bestå.

 57 Stockholms universitet förlorar examensrätt för lärarutbildning
 59 Utbildningsministern: Chockvåg genom systemet
 59 Lärarförbundet Situationen är mycket allvarlig
 60 Färbättring av skolans länkkataloger.

 61 1  Psykologiska och filosofiska verksamheter 

 62 10  Övergripande samhällskunskap. Övergripande      
                   värderingar
 63 101  Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
 64 102  Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
 72 103  Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.     
 73 104  Övergripande filosofiska verksamheter om samband
 74 105  Övergripande om forskning 
 75 106  Övergripande om ekonomiska verksamheter
 78 107  Övergripande filosofier om utbildning o d.

http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com


 79 108  Samhällskunskap. 
 84 109  Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

 89 11/19 Individernas inre verkligheter.
 91 11  Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
 92 12  Individens visioner, framtidsvisioner o d.
 93 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
 94 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
 97 15  Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
101 16  Individens logik. Vetenskpsteori o d.
103 17  Individens moral och uppfattningar om moral.
106 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

107 2  Religiösa verksamheter o d
 20  Övergripande religiösa verksamheter o d
 21  Allmän religionsvetenskap
 22/28 Kristna religioner
 29  Icke kristna religioner o d

120 3  Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
121 31  Statistik och demografi
125 32  Statsvetenskap
127 33  Nationalekonomi, internationell ekonomi
130 34  Lagar o förordningar, traktat, juridik

135 35  De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
136 351  Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
137 352  Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

 utomlands)
138 353  Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
139 354  Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

146 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

153 4  Sambandsforskningsverksamheter.
 40.  Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

154 5  Naturforskning. Matematikverksamheter.
155 50  Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
157 51  Matematik
163 52  Astronomi, rymdforskning
166 53  Fysik o d
173 54  Kemi o d
176 55  Geologi, meteorologi, hydrologi o d
180 56  Paleontologi, arkeologi o d
181 57  Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

 ärftlighet.
185 58  Botanik.
188 59  Zoologi

194 6  Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
195 60  Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

 verksamheter
196 61  Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 

 Veterinärverksamheter.
203 62  Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
211 63  Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
213 64  Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
214 641  Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.



219 643  Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
221 644  El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
224 645  Användning av inventarier o d.  

226 646  Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
227 647  Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
230 648  Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
231 649  Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

232 65  Administration, distribution, kommunikation, 
 organisation  o d

233 651  Kontorsarbete o d. Datoranvändning
245 6520-
 6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
248 6525-
 6529 Militära verksamheter
252 653  Handelsverksamheter.
253 654  Telekommunikationsverksamheter.
254 655  Förlagsverksamheter o d.
255 656  Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
258 657  Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
264 658  Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 

 Arbetsmarknad.
269 659  Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

271 66/68 Tillverkning av varor
 66  Tillverkning av kemivaror o d
 67  Tillverkning av bearbetningsvaror o d
 68  Tillverkning av komplexvaror

276 69  Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

279     7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
280 70  Allmänt om konst och kultur.
281 71  Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
284 72  Formgivning av byggnader och anläggningar, 

 arkitektur
287 73  Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
296 74  Konsthantverk, formgivning av 

 bruksföremål.Inredning
303 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
313 78  Musik ( konserter o d 792)

326 79  Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
 verksamheter.Sport

327 7911-
 7913 Seder och bruk .
329 7914-
 7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
333 792  Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
335 793  Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
338 794  Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

339 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
341 7951 Sociologi. Socialvård. 
 7952
342 7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
348 7957 Undervisning o d.
357 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
358 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

361 796- 799 Sport, idrott o d.



386 8  Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
387 80  Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 

 82-89.
410 81  Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 

 82-89.

417 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

419 9  Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
420 90  Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
428 91  Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 

 93-99.
451 92  Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

452 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- och 

 Mellanamerika
 98  Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
 99  Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

478 Bilaga till 353 Sveriges regering 

478 Sveriges regering och regeringskansli
479 Regeringskansliet med departementen
480 Om Regeringskansliet
482 Statsministern och statsråden

484 Statsrådsberedningen
487 Arbetsmarknadsdepartementet
489 Finansdepartementet
493 Försvarsdepartementet
497 Förvaltningsavdelningen
498 Integrations- och jämställdhetsdepartementet
502 Jordbruksdepartementet
504 Justitiedepartementet
507 Kulturdepartementet
509 Miljödepartementet
512 Näringsdepartementet
515 Socialdepartementet
521 Utbildningsdepartementet
526 Utrikesdepartementet
532 EU-representationen

533 Statsministern och statsråden
535 Kontakt och besök
536 E-post till regeringen och departementen
538 Detta arbetar departementen med
540 Ämnen och ansvarsområden A-Ö
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DN 2 jan 2010:

”Tusentals ungdomar stängs ute från 
studier i Sverige”
“Förre utrikesministern Jan Eliasson: Fel att avgiftsbelägga 
utländska studenter. De är en tillgång – inte en finansiell 
belastning.”
 
“De höga avgifter som svenska universitet och högskolor från hösten 
2011 kommer att ta ut av studenter utanför EU-området kommer att bli 
ett oöverstigligt hinder för tusentals ungdomar, främst från Asien, 
Latinamerika och Afrika. Genom detta – och utan någon egentlig 
debatt – tar Sverige ett steg bort från internationellt samarbete och 
kontakter med världen utanför Europa. Det är svårförståeligt. Sverige 
mister ett nätverk av Sverige-intresserade personer i en tid av växande 
ömsesidigt beroende. Vi måste göra om denna så kallade reform – 
eller åtminstone sänka avgifterna, skriver Jan Eliasson.”

“Om inte regering och riksdag gör något åt det kommer vi att se en 
drastisk minskning av studenter från världen utanför Europa vid våra 
svenska universitet och högskolor i september nästa år.
Införandet av höga avgifter för studenter utanför EU-området kommer 
att bli ett oöverstigligt hinder för studier i Sverige för tusentals 
ungdomar, främst från Asien, Latinamerika och Afrika.

Utan någon egentlig debatt tar Sverige ett steg bort från internationellt 
samarbete och kontakter med världen utanför Europa. Vi kommer att 
kraftigt minska vår internationella kontaktyta och mista ett nätverk av 
Sverige-intresserade personer i en tid av växande ömsesidigt beroende.

När Danmark införde ett liknande system för tre år sedan tappade man 
cirka hälften av sina utomeuropeiska studenter. På mastersnivån 
förlorade man 80 procent av studenterna. Göteborgs universitet räknar 
med att tappa cirka 60 procent av de utomeuropeiska studenterna och 
kommer att behöva bygga upp en omfattande byråkrati för att hantera 
den nya situationen.

Under de senaste två åren har jag varit gästprofessor vid 
Göteborgs och Uppsala universitet och då upplevt den 
vitaliserande inverkan på studiemiljön som de utländska 
studenterna haft. Verkligheten i Kina, Brasilien eller Uganda och 
andra delar av världen har kommit in i föreläsnings- och 
seminariesalarna. Vänskapsband har knutits mellan studenter 
med helt olika kulturell, etnisk eller religiös bakgrund.

En del av de utländska studenterna kommer säkerligen att stanna kvar, 
i varje fall en tid, i Sverige. Men merparten återvänder till sina 
hemländer. Med sig har de då en svensk utbildning och kunskap om 
det svenska samhället. Många av dem ser sig som framtida 
”ambassadörer” för Sverige när de återvänt hem. En svensk 
företagsledare sade mig att dessa studenter är en viktig rekryteringsbas 
för svenska dotterbolag eller representationskontor i utlandet.

Vi har i Sverige inte heller tillräckligt uppmärksammat att det råder 
internationell konkurrens om utländska studenter. I USA är man 
bekymrad över att mängder av utländska studenter nu i stället väljer att 
studera i till exempel Australien, Nya Zeeland eller Kanada, där 
avgifterna är betydligt lägre och byråkratin mer flexibel. Dessa länder 
har insett att internationella studenter på sikt är en tillgång, inte en 
finansiell belastning.



Den svenska inställningen framstår än mer svårförståelig när man 
betraktar storleken på de avgifter som kommer att tas ut hösten 2011 – 
cirka 100 000 kronor per läsår för en humanistisk eller 
samhällsvetenskaplig utbildning och uppemot 200 000 för en 
civilingenjör- eller läkarutbildning. En miljon kronor för en avslutad 
utbildning är astronomiska belopp också för oss svenskar. Det 
motsvarar vad många välrenommerade universitet i USA skulle ta ut. 
Hur stort hinder för studier i Sverige innebär då inte dessa kostnader 
för studenter från fattiga länder i Afrika, Asien eller Latinamerika?

I min idealvärld skall alla studenter i Sverige studera på samma 
finansiella villkor. Jag blev själv min släkts förste student 1960 just 
därför att utbildning var fri och en rättighet för alla. Men finans- och 
utbildningsministrar liksom en riksdagsmajoritet i Sverige har kommit 
till slutsatsen att utbildning i Sverige i likhet med många andra länder i 
Europa skall avgiftsbeläggas för utländska studenter. Undantaget är att 
studenter från relativt välmående länder i Europa (EU-länderna plus 
Norge och Schweiz) fortsatt får studera på samma villkor som sina 
svenska kamrater beroende på de regler som råder inom den 
Europeiska Unionen.

För att möjliggöra för studenter utanför Europa att studera i 
Sverige planeras nu ett stipendieprogram, inte minst för mindre 
bemedlade studenter. Detta är välkommet.

Problemet med detta stipendieprogram är att det är helt otillräckligt 
(60–90 miljoner kronor). Det är dessutom främst avsett för studenter 
från de länder som Sveriges regering bestämt skall vara våra 
prioriterade samarbetspartner i den fattiga delen av världen.

Mig förefaller det orimligt att enbart öppna denna möjlighet för ett 
begränsat antal studenter och därtill endast från Sveriges 
programländer. Det är väl ändå den enskilde studentens behov och 
kvalifikationer vi skall beakta, inte varifrån han eller hon kommer?

Bäst vore om vi kunde göra om denna så kallade reform så snart som 
möjligt och då beakta vad den verkligen innebär för Sverige i 
internationaliseringens tid. Om detta inte är möjligt eller realistiskt är 
det angeläget och bråttom att sänka de avgifter som aviserats och 
genom extra medel kraftigt utvidga det stipendieprogram som nu 
planeras för Sveriges universitet och högskolor.

Detta skulle öppna för fortsatt utbyte med världen utanför Europa. 
Dessutom skulle denna satsning utgöra en form av bistånd som 
utesluter korruption och felanvändning av biståndsmedel – utbildning 
av unga människor från den fattiga delen av världen.

Jan Eliasson
f d utrikesminister “



Från regeringens hemsida på Internet 9 januari 2011:

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.

Justitiedepartementet
Polisen, Domstolsverket, Migrationsverket med flera

Kulturdepartementet
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Myndigheten 
för radio- och tv med flera.

Landsbygdsdepartementet
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Styrelsen för 
samefonden med flera.

Miljödepartementet
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket med flera.

Näringsdepartementet
Trafikverket, 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.
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Statsrådsberedningen

Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, 
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till 
Statsrådsberedningen hör nedanstående myndigheter.

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm
Tfn: 08-454 47 00
E-post: info@sieps.se
Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska studier har till 
uppdrag är att på ett självständigt och allsidigt sätt belysa aktuella 
europapolitiska frågor. I detta syfte gör Sieps sina analyser, underlag 
och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den 
politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU. 

Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31 Mellösa
Tfn: 0157-600 03
Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com
Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften av jord- och 
skogsbruket vid statsministerns representationsbostad Harpsund.
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Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementets myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, 
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till 
Arbetsmarknadsdepartementet hör 10 myndigheter, varav en domstol.

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

Arbetsmiljöverket, AV
AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så 
att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/
föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om 
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket hör 
tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser. 
112 79 Stockholm
Telefon 08-730 90 00

Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten 

Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av före detta 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder. 
113 99 Stockholm 
Telefon 08-508 801 00

ILO-kommittén
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för 
sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO-kommittén är regeringens 
beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid utarbetandet och godkännandet 
av nya konventioner samt tillämpningen av de ILO-konventioner som 
Sverige ratificerat.
ILO-kommittén nås genom: 
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

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

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU
IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och genomföra: 
utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av 
arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på 
arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 UppsalaTelefon 018-471 70 70
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Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i 
uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är 
också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken. 
Box 1236, 111 82 Stockholm 
Telefon 08-545 292 40

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

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens 
program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap 
för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-
rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program. 
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
Telefon 020-33 33 90

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

Myndigheter m.m.
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, 
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Finansdepartementet har 
totalt 2 bolag, 30 centrala myndigheter, 6 myndigheter i form av AP-
fonder samt 21 regionala myndigheter - länsstyrelserna. Därutöver 
tillkommer 3 stiftelser.

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

Andra AP-fonden
Se Första AP-fonden.

Tredje AP-fonden
Se Första AP-fonden.

Fjärde AP-fonden
Se Första AP-fonden.

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och 

hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital 
i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till 
utvecklingen av det svenska näringslivet.

Sjunde AP-fonden
Sjunde AP-fondens uppgift är att förvalta premiepensionsmedel för 
svenska folket.

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

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

Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, ESV, ansvarar för ekonomisk styrning av 
statlig verksamhet. ESV ska analysera information om den statliga 
ekonomin. ESV ska även främja en effektiv och korrekt hantering av 
EU-medel.

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

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

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

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

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

Kompetensrådet för utveckling i staten
Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus, är en stabsmyndighet 
som ska bistå regeringen i frågor som rör strategisk 
kompetensförsörjning i statsförvaltningen. Detta innebär att Krus ska 
uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser inom 
området, men också att Krus ska ge myndigheterna en kvalificerad 
hjälp i arbetet med att skaffa rätt kompetens för att lösa sina viktiga 
samhällsuppdrag, på kort såväl som lång sikt.

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

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

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

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

Länsstyrelserna (21 st.)
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en 
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en 
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. 
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade 
nationella målen genomförs. 

Offentliga sektorns särskilda nämnd

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

Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. 
Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte 
omedelbart framgår av lagtext eller praxis.

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

borgenärsuppgifter.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31 
januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt 
överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen 
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, 
avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt 
anställda i högre befattningar. 

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

Statens fastighetsverk
Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens 
fasta egendom, som t.ex. utrikesfastigheter, de kungliga slotten, 
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Djurgårdsmarken och regeringsbyggnaderna, vissa kulturfastigheter, 
gamla fästen, monument, vissa älvsträckor och markområden samt 
vissa donationsfastigheter. 
Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation 
och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva 
fast egendom.

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

Statens Personadressregisternämnd 
Statens personadressregisternämnd, (SPAR-nämnden), är huvudman 
för det statliga personadressregistret SPAR. Nämnden är också 
personuppgiftsansvarig för SPAR.

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

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, PGN, inrättades 1988 
enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). 
Myndigheten leds av en nämnd som består av en opartisk ordförande 
och företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga 
arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag 
från reglerna om grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva 

arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga 
pensionsbestämmelser. Nämndens verksamheten regleras i Förordning 
med instruktionen för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. 
Nämndens kansli har sitt säte hos Statens pensionsverk i Sundsvall.

Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar 
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden 
prövar också vissa beslut som rör totalförsvarspliktiga och utbildning i 
skydd mot olyckor. 

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

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

Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa
För sparbankerna i riket skall finnas en gemensam fond (sparbankernas 
säkerhetskassa) med uppgift att i enlighet med de i denna lag givna 
bestämmelser trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.
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Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank
Sveriges allmänna hypoteksbank har till uppgift att fullfölja den 
ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1994:758) 
om ombildning av landshypoteksinstitutionen. 

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

Bolag

AB Svenska Spel
AB Svenska Spel anordnar spel och lotterier efter tillstånd av 
regeringen. Svenska Spel ska vara ett ansvarsfullt och trovärdigt 
alternativ till illegal spelverksamhet.

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

Stiftelser

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

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

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

Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, 
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedan finns 
Försvarsdepartementet myndigheter.

Försvarsmakten (FM)
Försvarsmaktens uppgift är att: 
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget 
territorium, i närområdet och utanför närområdet,
 • - upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet 
och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och 
nationella intressen i områden utanför detta och
 • - med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället 
och andra myndigheter vid behov.
 • Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78

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

Totalförsvarets pliktverk (TPV)
Totalförsvarets pliktverk hade fram till juli 2010 ansvarar för 
mönstring, inskrivning och redovisning av värnpliktiga. Men som en 
följd av värnpliktens avskaffande byter myndigheten man och blir den 
1 januri 2011 rekryteringsmyndigheten.
 • Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad 
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09

Försvarets radioanstalt (FRA) 
FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag av 
regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. FRA:s 
underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitiska arbete.
 • FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och 
statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.
 • Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma 
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53

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

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder 

http://regeringen.se/sb/d/495/a/3174
http://regeringen.se/sb/d/495/a/3174
http://regeringen.se/sb/d/495/a/3174
http://regeringen.se/sb/d/495/a/3174
http://www.mil.se/
http://www.mil.se/
http://www.fmv.se/
http://www.fmv.se/
http://www.pliktverket.se/
http://www.pliktverket.se/
http://www.fra.se/
http://www.fra.se/
http://www.foi.se/
http://www.foi.se/
http://www.msbmyndigheten.se/
http://www.msbmyndigheten.se/


före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över 
hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.
 • Myndigheten har en viktig samordnande roll över 
sektorsgränser och ansvarsområden.
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte över 
andra aktörers ansvar.
 • MSB bedriver verksamhet både i Stockholm, Karlstad och 
Kristinehamn samt på två skolor, belägna i Sandö och Revinge.
 • Myndighetens ledning är placerad i Stockholm.

Telefon växel: 0771-240 240
Faxnummer: 010-240 56 00
E-post: registrator@msbmyndigheten.se
 • Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD

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

Statens haverikommission (SHK)
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte 
att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels 
flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra 
allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.

 • Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
Telefon 08-508 862 00, 

Försvarsexportmyndigheten (FXM)
Försvarsexportmyndigheten främjar export av såväl stora och 
komplexa materielsystem som mindre system och delkomponenter där 
det är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. Det innebär ett stöd 
till både större försvarsindustriföretag och små- och medelstora 
företag, utifrån ett regionalt perspektiv.
 • Myndigheten ska också främja export av militär teknologi för 
civila tillämpningar, säkerhetsteknologier, samt företräda svenska 
staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs 
inom ramen för den statliga exportkontrollen.
 • Besöksadress: Östermalmsgatan 87 
Box 56081, 102 17 Stockholm
Telefon vxl: 08-587 13 300 

Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden. 
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen 
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka 
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag 
också fattat beslut om regleringsbrev för 2009 avseende domstolen.
 • Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 KISTA
Tel:08-55504500 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och ska 
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kontrollera de myndigheter som bedriver 
försvarsunderrättelseverksamhet. Nytt är att SIUN ska se till att 
försvarsunderrättelsedomstolens beslut verkställs samt att SIUN på 
begäran av enskilda ska utreda om något otillbörligt skett i samband 
med signalspaning.
 • BOX 1140, 164 22 Kista
Besöksadress: Gullfossgatan 12 Kista
Telefon vxl: 08-555 04 550



Justitiedepartementet

Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, 
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedanstående 
myndigheter och nämnder ligger under Justitiedepartementets 
ansvarsområde.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn 08 - 508 860 00
Arbetsområde: prövar opartiskt - och utan avgift för parterna - 
konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som 
har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan 
nyttighet. 

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

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

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

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

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

Fastighetsmäklarnämnden
Box 17174, 104 62 Stockholm
Tfn 08-555 524 60
Arbetsområde: registrerar fastighetsmäklare och utövar tillsyn över 
dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. 

Gentekniknämnden
Retzius väg 13A, 171 77 Stockholm
Tfn 08 - 508 846 30 
Arbetsområde: nämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en 
etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken.
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Justitiekanslern (JK)
Box 2308, 103 17 Stockholm 
Tfn 08 - 405 10 00
Arbetsområde: ha tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, 
att bevaka statens rätt och tillhandagå regeringen med råd och 
utredningar i juridiska frågor.

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad 
Tfn 0771-42 33 00 
Arbetsområde: tar tillvara konsumenternas intressen i Sverige och 
inom EU. På Konsumentverkets webbplats finns råd och information 
till konsumenter men myndigheten har inte möjlighet att ge personlig 
rådgivning. 

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

Marknadsdomstolen
Box 2217, 103 15 Stockholm
Tfn 08 - 412 10 30
Arbetsområde: avgör mål och ärenden enligt bland annat 
marknadsföringslagen och konkurrenslagen. 

Migrationsverket
601 70 Norrköping 
Tfn 0771 - 235 235 

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

Miljömärkning Sverige AB 
118 80 Stockholm 
Tfn 08-55 55 24 00
Arbetsområde: sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier 
samt kontrollera och utfärda licenser för Svanen och Blomman - 
Nordens respektive EU:s officiella miljömärkning. 

Resegarantinämnden
Box 2218, 103 15 Stockholm
Tfn 08-700 08 00 
Arbetsområde: beslutar om hur stor ersättning resenärerna är 
berättigade till när en paketresa har blivit inställd eller avbruten på 
grund av researrangörers konkurs. Resegarantinämnden finns hos 
Kammarkollegiet.

Revisorsnämnden
Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn 08 - 783 18 70 
Arbetsområde: Besluta om godkännande och auktorisation av revisorer 
samt registrering av revisionsbolag och att utöva tillsyn över dessa 
revisorer och revisionsbolag.

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

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

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

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

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

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

Myndigheter och bolag, stiftelser med flera inom 
Kulturdepartementets verksamhetsområde
Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd 
myndigheter, bolag och stiftelser.

Myndigheter
Statliga myndigheter är samtliga statliga organ med undantag för 
riksdagen. Andra myndigheter än domstolarna och regeringen 
benämns förvaltningsmyndigheter. Statliga förvaltningsmyndigheter 
finns antingen under regeringen eller riksdagen.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för 
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna 
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Bolag
Bolag (aktiebolag) är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig 
form. Det är en form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i 
princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder. Som 
statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas av 
staten.

Stiftelse
Stiftelse är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig form. En 
sådan uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss 
egendom att självständigt förvaltas för något visst ändamål. Med 
statlig stiftelse brukar avses en sådan stiftelse som har bildats av 
staten.

Myndigheter inom kulturområdet

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

Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt 
uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga 
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande 
historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde 
och rättigheter.

Institutet för språk och folkminnens webbplats
Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva 
språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida 
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna 
kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i 
internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten 
finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Konstnärsnämndens webbplats
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, 
utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar 
statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, 
musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig 
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.
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Webbplatsen för Livrustkammaren, Skoklosters slott med 
Stiftelsen Hallwylska museet
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen 
Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska 
utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och 
upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på 
samhällsutvecklingen. Livrustkammarens samlingar belyser 
statschefens och kungahusets roll genom århundradena. Skokloster - 
slottet med omgivningarna, interiörer och föremål speglar hur en 
högadlig miljö gestaltades från mitten av 1600-talet och tre 
århundraden framåt. Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget 
hem, en familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet 
1900.

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

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja 
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska 
särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med 
den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för 
konstnärlig och kulturell förnyelse. Museet är ansvarsmuseum inom 
konstmuseiområdet.

Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning 

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

Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har till uppdrag att ta initiativ, 
planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjden. 
Nämnden samordnar bidragsgivandet till den 
hemslöjdskonsulentverksamhet som bedrivs i landet samt fördelar 
bidrag till olika projekt som främjar hemslöjdens utveckling. 
Tillväxtverket, en myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad 
nationell och regional konkurrenskraft, är värdmyndgihet för NFH. 
Nämndens kansli är placerat i Tillväxtverkets lokaler på Södermalm.

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

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

Riksarkivet och landsarkivens webbplats
Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor. Riksarkivets 
huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, 
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vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall 
också sköta heraldiska frågor och verka för att bestämmelser om 
Sveriges flagga iakttas. Landsarkiven tar emot lokala och regionala 
statliga myndigheters handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg, 
Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. 
Stadsarkivet i Stockholm och Värmlandsarkiv i Karlstad fullgör 
uppgifter som landsarkiv.

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

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

Statens historiska museers webbplats
Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och 
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och 
samtiden. Samlingarna är från stenåldern fram till idag. Till 
myndigheten hör även Kungliga myntkabinettet - Sveriges 
ekonomiska museum.

Statens konstråds webbplats
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som 

innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även 
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar 
om den offentliga konsten i samhället.

Statens kulturråds webbplats
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet 
inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans, 
musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, 
utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet 
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för 
kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.

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

Statens museer för världskulturs webbplats
Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och 
levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja 
närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya former 
utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga 
samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Statens museer för 
världskultur består av fem delar, fyra museer samt myndighetens 
ledning och administration. De fyra museerna är Etnografiska museet, 
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt 
Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och 
administration är också placerade i Göteborg.
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Statens musiksamlingars webbplats
Statens musiksamlingar (SMS) är en central myndighet på musikens 
område och har till grundläggande uppgift att dokumentera, samla in, 
vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och 
därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen och den 
långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. SMS består av Statens 
musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv.

Sveriges författarfonds webbplats
Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till 
upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom 
bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och 
översättarpenningar, dels till stipendier med mera.

Regionala museer
Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De 
samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet.
 • Blekinge museums webbplats
 • Bohusläns museums webbplats
 • Dalarnas museums webbplats
 • Jämtlands läns museums webbplats
 • Jönköpings läns museums webbplats
 • Kalmar konstmuseums webbplats
 • Kalmar läns museums webbplats
 • Kulturen i Lunds webbplats
 • Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats
 • Länsmuseet Gävleborgs webbplats
 • Länsmuseet Halmstads webbplats 
 • Länsmuseet Varbergs webbplats
 • Länsmuseet Västernorrlands webbplats
 • Malmö museers webbplats

 • Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats
 • Norrbottens museums webbplats
 • Regionmuseet Kristianstads webbplats
 • Regionmuseum Västra Götalands webbplats
 • Smålands museums webbplats
 • Stockholms läns museums webbplats
 • Sörmlands museums webbplats
 • Upplandsmuseets webbplats
 • Värmlands museums webbplats
 • Västerbottens museums webbplats
 • Västergötlands museums webbplats
 • Västmanlands läns museums webbplats
 • Örebro läns museums webbplats
 • Östergötlands länsmuseums webbplats

Myndigheter inom medieområdet

Myndigheten för radio och tv:s webbplats
Sedan 1 augusti ersätter Myndigheten för radio och tv de tidigare 
myndigheterna Granskningsnämnden för radio och -TV samt Radio 
och TV-verket. Myndigheten för radio och tv ska följa utvecklingen 
inom medieområdet, besluta om tillstånd, avgifter och registrering, 
utöva tillsyn i frågor som rör tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv 
och ljudradiosändningar samt besluta i frågor om utgivningsbevis. Ett 
särskilt beslutsorgan inom den nya myndigheten prövar om innehållet i 
radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.

Presstödsnämndens webbplats
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd 
till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.
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Statens biografbyrås webbplats
Statens biografbyrå (Biografbyrån) prövar enligt lagen (1990:656) om 
granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i 
en film eller videogram ska godkännas för visning vid allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. Biografbyrån ska också 
utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap. 
10 b och 10 c §§ brottsbalken. Biografbyrån lämnar medgivande till 
åtal och avger yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

Taltidningsnämndens webbplats
Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till 
innehållet i dagstidningar för de som har svårigheter att ta del av 
skriven text. Taltidningsnämnden handlägger bland annat ärenden om 
statligt stöd till radio-och kassettidningar.

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

Bolag inom Kulturdepartementets ansvarsområden

 • Bolag inom kulturområdet
 • Kungliga Dramatiska Teatern AB
 • Kungliga Operan AB
 • Voksenåsen A/S 

 • Bolag inom medieområdet
 • Sveriges Radio AB
 • Sveriges Television AB
 • Sveriges Utbildningsradio AB

Stiftelser m.fl. inom Kulturdepartementets ansvarsområden

Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) 
Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se

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

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

Kungliga Akademien för de fria konsterna
Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24

Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, Fax: 08-611 87 18, E-post: adm@musakad.se

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post: kansli@vitterhetsakad.se
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Medierådet (tidigare Våldsskildringsrådet)
Vasagatan 8-10. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00, Fax: 08-20 15 64, E-post: ann-
katrin.ageback@culture.ministry.se

Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och 
Kommunikationsforskning) 
Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg
Tfn: 031-773 10 00, Fax: 031-773 46 55 E-post: 
nordicom@nordicom.gu.se

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

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

Språkrådet/Institutet för språk och folkminnen
Bjurholmsgatan 12. Postadress: Box 20057, 104 60 Stockholm
Tfn: 08-442 42 00, Fax: 08-442 42 15, E-post: info@spraknamnden.se

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

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

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

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

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

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

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

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

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum 
för lättläst
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Långholmsgatan 27-29. Postadress: 9145, 102 72 Stockholm
Tfn: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, E-post: info@lattlast.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Styrelsen för Sveriges författarfond
Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se

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

Regionala museer
Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De 
samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet
 • Blekinge museums webbplats
 • Bohusläns museums webbplats
 • Dalarnas museums webbplats
 • Jämtlands läns museums webbplats
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 • Jönköpings läns museums webbplats
 • Kalmar konstmuseums webbplats
 • Kalmar läns museums webbplats
 • Kulturen i Lunds webbplats
 • Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats
 • Länsmuseet Gävleborgs webbplats
 • Länsmuseet Halmstads webbplats
 • Länsmuseet Varbergs webbplats
 • Länsmuseet Västernorrlands webbplats
 • Malmö museers webbplats
 • Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats
 • Norrbottens museums webbplats
 • Regionmuseet Kristianstads webbplats
 • Regionmuseum Västra Götalands webbplats
 • Smålands museums webbplats
 • Stockholms läns museums webbplats
 • Sörmlands museums webbplats
 • Upplandsmuseets webbplats
 • Värmlands museums webbplats
 • Västerbottens museums webbplats
 • Västergötlands museums webbplats
 • Västmanlands läns museums webbplats
 • Örebro läns museums webbplats
 • Östergötlands länsmuseums webbplats

Regleringsbrev för Kulturdepartementets myndigheter
Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- 
och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella 
förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får 
använda.

Sedan 2003 kan du söka bland alla myndigheters regleringsbrev på 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats.
För vissa institutioner som inte är myndigheter utfärdar regeringen 
årligen ett regeringsbeslut som innehåller mål, återrapporteringskrav 
och uppdrag. Mer information finns under Mål, återrapporteringskrav 
och uppdrag för vissa institutioner till vänster.
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Landsbygdsdepartementet

Myndigheter, nämnder m.fl. inom Landsbygdsdepartementet
Följande sorterar under Landsbygdsdepartementet:

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

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar bland annat 
frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal samt återkallelse av 
legitimation.

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

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

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

Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska 
intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den 
grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.

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

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

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

Myndigheter
Till Miljödepartementets verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter och affärsverk. Det är myndigheterna som svarar för den 
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer 
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

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

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

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

Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för 

att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat 
radioaktivt avfall.

Lantmäteriet
Lantmäteriet bildades den 1 september 2008 när Lantäteriverket och 
de statliga lantmäterimyndigheterna slogs samman till en myndighet. 
Lantmäteriet förser samhället med allmänna kartor och annan 
grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriet 
arbetar också inom ramen för fastighetsbildningen för en 
ändamålsenlig fastighetsindelning. Myndigheten fastställer även 
ortsnamn.

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

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

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

Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, 
vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar 
för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu 
och i framtiden.

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

Näringsdepartementets myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga 
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, 
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas 
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa 
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till 
Näringsdepartementet hör 24 myndigheter, varav fyra affärsverk och 
en domstol.

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

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom 
skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och 
elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte 
stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Energimarknadsinspektionen
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över 
naturgasmarknaden m.m.
Box 155, 631 03 Eskilstuna
Telefon 016-16 27 00
E-post: registrator@ei.se

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

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

Patent- och registreringsverket, PRV
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, 
personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
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Telefon 08-782 25 00
E-post: prv@prv.se

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

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

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

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

Statens energimyndighet
Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att 
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver 
forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi 
samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. 
Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av 
elcertifikatsystemet.
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00
E-post: regististrator[@]energimyndigheten.se

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

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

Tillväxtanalys
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har 
störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den 
svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i 
fler och växande företag i alla delar av landet. Myndigheten arbetar 
med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och 
internationellt perspektiv. 
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon 010-447 44 00 
E-post: info@tillvaxtanalys.se

Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och 
konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket 
ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och 
Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell 
och offentlig service.
Box 4044, 102 61 Stockholm
Telefon 08-681 91 00

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Trafikanalys
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor 
inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera 
åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet. 
Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar 
samt för den officiella statistiken inom området transporter och 
kommunikation. 
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm
Telefon 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se

Trafikverket
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade 
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg, 
järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll 
av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket ska med 
utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar 
för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt 
och långsiktigt hållbart transportsystem.
781 89 Borlänge
Telefon 0771-921 921

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög 
kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, 
sjöfart och väg. De har det samlade ansvaret för att ta fram regler och 
se till att myndigheter, företag, organisationer och medborgare följer 
dem. Transportstyrelsen finns på elva orter i landet och huvudkontoret 
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är placerat i Norrköping.
601 73 Norrköping 
Telefon 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se

Verket för innovationssystem, Vinnova
Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av 
effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena 
teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom 
finansiering av behovsmotiverad forskning.
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00
E-post: VINNOVA@VINNOVA.se

Näringsdepartementets domstol
Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en domstol.

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

Myndigheter och bolag under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhet hör myndigheter som ansvarar 
för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen 
fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas 
verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en 
lag eller besluta i olika ärenden. Till departementets 
verksamhetsområde hör även statligt ägda bolag, institut, nämnder, 
stiftelser och delegationer.

Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholsortimentsnämnden garanterar att försäljningsmonopolet inte 
verkar diskriminerande. 

Apoteket AB
Apoteket AB säljer läkemedel till allmänheten och ska bidra till en god 
läkemedelsförsörjning i Sverige. Från och med den 1 juli 2009 kan 
även privata aktörer med tillstånd från Läkemedelsverket sälja 
läkemedel till allmänheten.

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB är moderbolag i 
Apoteksgruppen, som organiserar småföretagarapotek. Man har bland 
annat en gemensam serviceorganisation för ekonomi, IT, 
varuförsörjning och inköp med mera.

Apotekens Service AB
Apotekens Service AB är ett statligt bolag som erbjuder 
infrastrukturtjänster för apoteksmarknadens aktörer på den 

omreglerade apoteksmarknaden. Från 1 juli 2009 utgör bolaget en länk 
mellan hälso- och sjukvården och alla aktörer på den omreglerade 
apoteksmarknaden. 

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

Arvsfondsdelegationen
Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar make 
eller närmare släktingar än kusiner, såvida inte de avlidna har skrivit 
ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer 
ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som 
vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar 
och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. 
Arvsfondsdelegationen beslutar om vilka projekt som ska få stöd och 
följer upp dessa projekt. Delegationen ser också till att erfarenheterna 
från verksamheten sprids och informerar om arvsfondens ändamål och 
medlens användningsområde.

Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen bevakar barns och ungas intressen och rättigheter. 

Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, 
stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet 
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och 
vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av 
bebyggelsen och för boendefrågor.
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Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar 
grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena 
arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och 
välfärd.

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

Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar de delar av socialförsäkringen som 
ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp eller för 
barnfamiljer. 

Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området 
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

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

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning 
stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet 
och skapa ökad tilltro hos medborgarna.

Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus)
Kompetensrådet för utveckling i staten är en stabsmyndighet som ska 
bistå regeringen i frågor som rör strategisk kompetensförsörjning i 

statsförvaltningen. Detta innebär att Krus ska uppmärksamma 
regeringen på behov av samlade stödinsatser inom området, men också 
att Krus ska ge myndigheterna en kvalificerad hjälp i arbetet med att 
skaffa rätt kompetens för att lösa sina viktiga samhällsuppdrag, på kort 
såväl som lång sikt.

Lantmäteriet
Lantmäteriet bildades den 1 september 2008 när Lantäteriverket och 
de statliga lantmäterimyndigheterna slogs samman till en myndighet. 
Lantmäteriet förser samhället med allmänna kartor och annan 
grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriet 
arbetar också inom ramen för fastighetsbildningen för en 
ändamålsenlig fastighetsindelning. Myndigheten fastställer även 
ortsnamn.

Läkemedelsverket (LV)
Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel samt ger producentobunden 
information och behandlingsrekommendationer.

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

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Handisam har ett strategiskt uppdrag att verka pådrivande i svensk 
handikappolitik.
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Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
Myndigheten har övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.

Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt 
som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt 
vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares 
perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet 
samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen 
gör.

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

Offentliga sektorns särskilda nämnd

Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten handhar den allmänna pensionen och har i 
uppdrag att förenkla information till pensionssparare och pensionärer.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31 
januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt 
överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen 
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Smittskyddsinstitutet (SMI)
Smittskyddsinstitutet bevakar det epidemiologiska läget i landet.

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

Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, 
avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt 
anställda i högre befattningar.

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

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

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
Statens Bostadsomvandling AB är ett aktiebolag med uppgift att 
omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet.
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Statens fastighetsverk (SFV)
Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens 
fasta egendom, som till exempel utrikesfastigheter, de kungliga 
slotten, Djurgårdsmarken och regeringsbyggnaderna, vissa 
kulturfastigheter, gamla fästen, monument, vissa älvsträckor och 
markområden samt vissa donationsfastigheter. Myndigheten ska på 
uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av 
fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom.

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

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

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

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd (PGN)
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd inrättades 1988 enligt 
avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Myndigheten leds 
av en nämnd som består av en opartisk ordförande och företrädare för 
arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga arbetsmarknaden. 
Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag från reglerna om 

grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva arbetsgivarens 
befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens 
verksamheten regleras i Förordning med instruktionen för Statens 
tjänstepensions- och grupplivnämnd. Nämndens kansli har sitt säte hos 
Statens pensionsverk i Sundsvall.

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

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

Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar 
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden 
prövar också vissa beslut som rör totalförsvarspliktiga och utbildning i 
skydd mot olyckor. 

Statskontoret
Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag analysera och 
granska den offentliga förvaltningens funktionssätt, att redovisa 
effekter av statliga åtgärder och ge underlag för omprövning och 
effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet. 
Statskontoret utför också uppdrag åt statliga kommittéer.
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Stiftelsen Statshälsan
Stiftelsen Statshälsans ändamål att främja god arbetsmiljö och 
motverka ohälsa för de arbetstagare i staten för vilka centrala ramavtal 
tecknas eller brukar tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala 
fackföreningarna.

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

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

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om vilka läkemedel 
och varor som ska ingå i läkemedelsförmånerna och sätter även pris på 
dessa produkter. Dessutom beslutar TLV om vilka läkemedel som ska 
ingå i högkostnadsskyddet för tandvård och vilken tandvård som ska 
subventioneras av staten, samt referenspriser för olika 
tandvårdsåtgärder.

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

Myndigheter inom Utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde
Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en mängd 
myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom 
statsförvaltningen.

Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för 
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna 
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Myndigheter inom forskningsområdet

Etikprövningsnämndernas webbplats
Organisationen för etikprövning av forskning som avser människor 
består av totalt sju nämnder. Etikprövningen sker vid sex regionala 
etikprövningsnämnder med placering i Göteborg, Linköping, Lund, 
Stockholm, Umeå och Uppsala. Beslut från en regional 
etikprövningsnämnd kan överklagas till Centrala 
etikprövningsnämnden som även avgör överlämnade ärenden vid 
oenighet inom en regional etikprövningsnämnd. Centrala 
etikprövningsnämnden har tillsynsansvar över etikprövningslagens 
efterlevnad.

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

Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. 
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla 
svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB samordnar de svenska 
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbiliotek, 
främst inom humaniora och samhällsvetenskap.

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

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

Vetenskapsrådets webbplats
Vetenskapsrådet stödjer grundläggande forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden, och den 
huvudsakliga uppgiften är att fördela medel till forskning i konkurrens. 
Vetenskapsrådet ansvarar också för forskningsstrategiska frågor, 
analys, forskningsinformation och forskningskommunikation.

Myndigheter inom utbildningsområdet

Centrala studiestödsnämndens webbplats
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar och betalar ut studiestöd 
till studerande på olika utbildningsnivåer och hanterar återbetalningen 
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av studielån. CSN administrerar även hemutrustningslånet till 
utländska medborgare.

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

Högskoleverkets webbplats
Högskoleverket (HSV) är en myndighet för frågor som rör universitet 
och högskolor och verksamheten består av kvalitetsutvärdering av 
högskoleutbildning, prövning av examenstillstånd och tillsyn över 
högskolans verksamhet. Högskoleverket är statistikansvarig 
myndighet för högskolan och svarar för uppföljning av högskolans 
verksamhet och omvärldsbevakning. Högskoleverket svarar även för 
information om högskolan och utbudet av utbildning vid universitet 
och högskolor samt bedömning av utländska utbildningar på 
eftergymnasial nivå.

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

Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. 
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla 
svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB samordnar de svenska 
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbiliotek, 
främst inom humaniora och samhällsvetenskap.

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som ska 
ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till 
utbildningsanordnarna Vid myndigheten finns en tillsynsenhet som 
granskar och kontrollerar utbildningars kvalitet. Myndigheten ansvarar 
också för att analysera arbetsmarknadens behov av 
yrkeshögskoleutbildningar och redovisa de studerandes prestationer 
och sysselsättning efter slutförda studier. Slutligen samordnar 
myndigheten validering av utbildningar och är den nationella 
samordningspunkten för EQF - den europeiska referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande.

Sameskolstyrelsens webbplats
Sameskolstyrelsens uppgift är att ge samiska barn en utbildning med 
samisk inriktning och att bidra till att bevara och utveckla det samiska 
språket och den samiska kulturen. Utbildningen bedrivs vid 
sameskolor samt i integrerad samisk undervisning i kommunal 
grundskola. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill 
hörande verksamhet. Sameskolstyrelsen ska även främja och utveckla 
samisk undervisning och bistå vid uppsökande verksamhet bland 
samer samt informera om sameskolan och samisk undervisning i det 
offentliga skolväsendet.
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Statens skolinspektions webbplats
Statens skolinspektion ansvarar för kvalitetsgranskning av 
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt 
tillsyn över det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna 
anordnande förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen med mera. 
Skolinspektionen ansvarar vidare för så kallad tillståndsprövning av 
fristående skolor. Det innebär att myndigheten beslutar om 
godkännande av och rätt till bidrag för fristående skolor, samt om 
återkallande av sådant godkännande och sådan rätt till bidrag. 
Dessutom är Skolinspektionen värdmyndighet för Skolväsendets 
överklagandenämnd och vid Skolinspektionen finns också barn- och 
elevombudet.

Statens skolverks webbplats
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga 
skolväsendet och för den av det allmänna anordnande 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket ska bidra 
till måluppfyllelsen inom utbildningsområdet genom att svara för 
uppföljning, utvärdering och utveckling av skolväsendet, 
förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen 
samt för vissa styrdokument.

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats
Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) har till 
uppgift att överpröva vissa beslut av skolhuvudmännen som bedöms 
vara särskilt viktiga för enskilda elever. Vilka beslut som får 
överklagas hos nämnden anges uttryckligen i skollagen (1985:1100) 
och i ett fall i grundskoleförordningen (1994:1194). Genom sin 
sammansättning av ledamöter har nämnden en särskild sakkunskap på 
skolområdet. Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit 
går inte att överklaga. 

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar för statens 
samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten har i uppgift 
att ge specialpedagogiskt stöd till huvudmän inom skolväsendet, 
främja tillgången till anpassade läromedel och fördela statsbidrag till 
vissa utbildninganordnare. Dessutom är myndigheten huvudman för 
den statliga specialskolan för elever med vissa funktionsnedsättningar.

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

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

Verket för högskoleservices webbplats
Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet 
vars uppgift är att på uppdrag av universitet och högskolor biträda vid 
antagning, vid bedömning av utländska gymnasiebetyg och med 
rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet. 
VHS ansvarar för den samordnade antagningen till grundläggande 
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högskoleutbildning på uppdrag av universitet och högskolor. VHS 
ansvarar även för systemförvaltning av främst studieadministrativa IT-
system och dess kringmiljöer på uppdrag av bland annat universitet 
och högskolor.

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

Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva 
överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiestöd.
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Utrikesdepartementet

Myndigheter
Till Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör 
myndigheter som svarar för den löpande verksamheten inom 
statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och 
fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet, men 
bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i 
olika ärenden. Till UD hör elva myndigheter.

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

Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell 
konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och 
katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och 
samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-, 
krishanterings- och fredsinsatser.
872 64 Sandöverken
Tel: 0612-823 00
Fax: 0612-823 99

Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av 
vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som 

för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s 
konvention om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252
107 22 Stockholm
Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

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

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

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

Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva 
vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och 
kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
Box 1703
751 47 Uppsala
Tel: 018-56 22 00
Fax: 018-56 22 90

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

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

Fax: 08-20 88 64

Svenska institutet, SI
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara 
för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och 
samhällsliv i övrigt. 
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48
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Från Internet 10 januar 2011:

Regeringens webbplatskarta.
 • Hoppa till sidinnehållet
 • Anpassa webbplatsen
 • Lyssna
 • Press
 • Avancerat sök

Huvudmeny:
 • Regeringen och Regeringskansliet
 • Publikationer
 • Så styrs Sverige

Regeringen och Regeringskansliet

Regeringskansliet med departementen

 • Om Regeringskansliet
 • Statsrådsberedningen
 • Arbetsmarknadsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Försvarsdepartementet
 • Förvaltningsavdelningen
 • Justitiedepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landsbygdsdepartementet
 • Miljödepartementet
 • Näringsdepartementet
 • Socialdepartementet
 • Utbildningsdepartementet
 • Utrikesdepartementet
 • EU-representationen

Statsministern och statsråden

 • Fredrik Reinfeldt
 • Anders Borg
 • Andreas Carlgren
 • Anna-Karin Hatt
 • Beatrice Ask
 • Birgitta Ohlsson
 • Carl Bildt
 • Catharina Elmsäter-Svärd
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 • Erik Ullenhag
 • Eskil Erlandsson
 • Ewa Björling
 • Gunilla Carlsson
 • Göran Hägglund
 • Hillevi Engström
 • Jan Björklund
 • Lena Adelsohn Liljeroth
 • Maria Larsson
 • Maud Olofsson
 • Nyamko Sabuni
 • Peter Norman
 • Stefan Attefall
 • Sten Tolgfors
 • Tobias Billström
 • Ulf Kristersson
 • Tidigare statsråd

Detta arbetar departementen med

 • Ämnen och 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
 • 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

Det här vill regeringen

 • Regeringsförklaringen
 • Viktigare lagar och förordningar

Veckans regeringssammanträde

Regeringens kalendarium

Statens offentliga utredningar och kommittéer

Myndigheter

Pressinformation

 • Pressmeddelanden
 • Debattartiklar
 • Tal
 • Kommentarer
 • Uttalanden
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 • Webbutsändningar
 • Bildarkiv
 • Ackreditering
 • EU-representationens pressinformation
 • Sverige i utländska medier
 • UD:s pressrum

Lediga jobb

 • Regeringskansliet och EU-representationen
 • Diplomatprogrammet
 • Arbete i EU
 • Internationella jobb
 • Regeringskansliet erbjuder
 • Regeringskansliet söker
 • Mer för studenter
 • Frågor och svar om jobb och anställning

Kontakt och besök

 • Statsministern och statsråden
 • Pressekreterare och pressassistenter
 • Statssekreterare
 • Registratorer
 • Regeringskansliets informationschef och pressinformatör
 • Information Rosenbad och webbredaktionen
 • Karta
 • E-post till regeringen och departementen
 • Teletal hjälper dig att ringa

Om webbplatsen

 • Analysverktyg för webbplatsen
 • Anpassning av webbplatsen
 • Behandling av personuppgifter
 • Om delafunktionen
 • Kakor
 • Länkningspolicy
 • Netikett på regeringen.se
 • Publikationer
 • Kom i gång med RSS
 • Synpunkter samt frågor om webbplatsen
 • Sökhjälp
 • Tekniska förutsättningar
 • Utmärkelser

Publikationer
 • Här hittar du rättsinformation (SOU:er, propositioner m.m.) 

och informationsmaterial m.m.
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Så styrs Sverige

Det demokratiska systemet i Sverige

 • Den svenska förvaltningsmodellen - tre nivåer
 • Grundlagarna
 • Grundläggande fri- och rättigheter
 • Offentlighetsprincipen
 • Allmänna val
 • Folkomröstningar
 • Delta och påverka
 • Viktiga skeden i demokratins historia

Lagstiftningsprocessen

 • Ny lagstiftning om partnerskap och adoption - ett exempel ur 
verkligheten

 • Kommittédirektiv styr utredningarnas verksamhet
 • SOU, Ds och remissförfarandet
 • Lagrådsremisser och propositioner
 • Riksdagens utskottsbetänkanden och beslut
 • Lagar publiceras i Svensk författningssamling
 • Regeringens skrivelser till riksdagen
 • Planerade propositioner och skrivelser

Budgetprocessen

 • Januari
 • Februari
 • Mars

 • April
 • Maj
 • Juni
 • Juli
 • Augusti
 • September
 • Oktober
 • November
 • December

Så arbetar regeringen och Regeringskansliet

 • Så bildas regeringen
 • Så arbetar regeringen
 • Arbetet i departementen i Regeringskansliet
 • Handläggning och beredning av regeringsärende
 • Sveriges regeringar under 1900-talet
 • Rosenbad och Regeringskansliets historia

Utredningar och kommittéer

 • Frågor och svar om kommittéväsendet

Så styrs statliga myndigheter

 • Bolag med statligt ägande

Nordiskt samarbete
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Sverige och EU - regeringens roll i EU-samarbetet

 • Så styrs EU - EU:s institutioner
 • Lagstiftning och beslutsfattande i EU samt några rättsakter
 • EU:s grundfördrag
 • Sveriges representation i olika EU-organ
 • Sveriges väg till EU-medlemskap
 • Sveriges roll i EMU och euro-samarbetet

Internationellt samarbete

 • FN:s organisationer och program

Skolingång

 • Demokrati - folkstyre
 • Grundläggande friheter och rättigheter
 • Val och rösträtt
 • Sveriges grundlagar
 • Så stiftas en lag
 • Regeringens arbete
 • Sverige och EU
 • För lärare
 • Ordlista

Ordlistor

 • Regeringskansliets ordlista

Information på teckenspråk

 • Så arbetar regeringen och Regeringskansliet - på teckenspråk
 • Budgetprocessen - på teckenspråk
 • Om webbplatsen, hur regeringen.se är uppbyggd - på 

teckenspråk

Lättläst information om regeringen och 
Regeringskansliet

 • Lättläst information om regeringen och Regeringskansliet
 • Så arbetar regeringen
 • Folket väljer riksdagen
 • Så här arbetar regeringen med ärenden
 • Detta är Regeringskansliet
 • Det här är grundlagarna
 • Så här kommer en lag till
 • Så här arbetar regeringen med budgeten
 • Så här arbetar myndigheterna
 • Allt arbete som regeringen gör ska vara demokratiskt
 • Sverige är med i EU
 • Vad betyder orden?
 • Så här kan du få veta mer om regeringen och Regeringskansliet

Så styrs Sverige - på andra språk

 • How Sweden is governed
 • Le système suédois de gouvernance
 • Ruotsin hallitusjärjestelmä
 • So wird Schweden regiert
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 • Szwedzki system rzadów
 • Ovako se upravlja Svedskom
 • Så styrs Sverige (på arabiska)
 • Så styrs Sverige (på persiska)

Sidfot
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel 08-405 10 00
 • Kontakt och besök
 • Om webbplatsen
 • Prenumerera på nyheter
 • Om kakor
 • RSS
 • Webbplatskarta

En lång sammanställning om regeringen 
och regeringskansliet
finns på sidorna 478-551 i

Sven Wimnell  20 dec 2010 :
Klassifikationssystem för verksamheter.
Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan.
Regeringens arbete.
http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf 
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Från http://www.forskning.se/19 januari 2011:

Aktörer inom forskning & utveckling (FoU)
(Länkar ej klickbara, måste tas från http://www.forskning.se/)

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
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
Dans och Cirkushögskolan
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
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Energimyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Finansiering, Statistik, utvärdering och 
kontroll av FoU, Företagsutveckling, Nätverksbyggande
Entreprenörskapsforum 
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, 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
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
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
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
Innventia 
Typ av aktör: Aktiebolag, Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning
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
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
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
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
SP Trätek
Typ av aktör: Forskningsinstitut
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
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
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
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

Tillväxtverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Huvuduppgifter inom FoU: Företagsutveckling, Nätverksbyggande
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
Vattenfall AB
Typ av aktör: Aktiebolag
Huvuduppgifter inom FoU: Forskning, Produkt- och 
processutveckling
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

Från http://www.vr.se Vetenskapsrådet19 januari 2011:

Vetenskapsrådets forskningsområden.

Beredningsgrupper humaniora och samhällsvetenskap
HS-A Estetiska vetenskaper

HS-B Ekonomisk forskning och statistik

HS-C Sociologi, Antropologi, Etnologi, Socialt arbete, Demografi, 
Kriminologi, Pedagogik

HS-D Rättsvetenskap och filosofi

HS-E Statsvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap

HS-F Psykologisk forskning

HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi

HS-J Språkvetenskap

HS-K Religionsvetenskap, utomeuropeiska språk och kulturer, 
antikforskning

HS-KulRam Rambidrag för kulturforskning 2010

Panelen HS-Civil - Rambidrag för forskning om civilsamhället

Postdokpanelen för humaniora och samhällsvetenskap samt 
utbildningsvetenskap

http://vr.se
http://vr.se
http://www.vr.se/
http://www.vr.se/


Medicinska forskningsområden

Anesthesiology and intensive care
Biochemical structure and metabolism
Cancer
Cell and molecular biology
Coagulation and thrombosis
Dermatology
Developmental biology
Diabetes
Digestive system and kidney
Drug addiction
Endocrinology
Environmental medicine and toxicology
Genetics
Heart and blood vessels
Microbiology, immunology and infectious diseases
Musculoskeletal system
Nervous system
Nursing
Odontology
Pharmacy
Prenatal and perinatal research
Psychiatric diseases
Public health
Radiology and imaging techniques
Reproductive system
Respiratory system
Sensory organs

Beredningsgrupper naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-A, Medicinsk teknik
Biomaterial och artificiella organ; Biosensorteknik; Biooptik; 
Biomekanik; Fysiologisk mätteknik och modellering; Medicinsk bild- 
och signalbehandling; Medicinsk informatik; Strålningsfysik; 
Talteknik och teknisk audiologi; Terapeutisk teknik och 
handikapphjälpmedel; Ultraljudsteknik

NT-B, Processer i mark, luft och vatten
Exogen geokemi; Klimatforskning; Markvetenskap; Meteorologi; 
Atmosfärsvetenskap; Hydrologi; Vattenteknik; Oceanografi; 
Terrestrisk ekologi; Limnisk ekologi; Marin ekologi; Mikrobiologi 

NT-C, Geologi och geofysik
Berggrundsgeologi;Mineralogi; Kristallografi hos naturliga mineral; 
Fasta jordens fysik; Geofysik; Geodesi; Kvartärgeologi; Stratigrafi; 
Historisk geologi och paleontologi; Naturgeografi; Geoteknik

NT-D1, Biokemi och bioteknik
Membranbiokemi; Nukleinsyrors biokemi; Proteinkemi och 
enzymologi; Neurokemi; Glykobiologi; Bioteknisk cell- och 
molekylärbiologi; Funktionsgenomik; Växtbioteknik; Bioinformatik; 
Strukturbiologi; Systembiologi; Bioenergetik

NT-D2, Organisk kemi, oorganisk kemi och materialkemi
Organisk syntes, Fysikalisk organisk kemi; Bio-organisk kemi; 
Läkemedelskemi; Polymerkemi; Bio-oorganisk kemi; Elektrokemi; 
Fasta tillståndets kemi, Materialsyntes; Metallorganisk kemi; 
Lösningskemi; Klusterkemi



NT-D3, Fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi och teoretisk kemi
Biofysikalisk kemi; Molekylär biofysik; Spektroskopi; Kemisk 
dynamik; Kemisk fysik; Yt- och kolloidkemi; Teoretisk 
biokemi;Teoretisk molekylärbiologi. Kvantkemi; Molekylär statistisk 
mekanik

NT-D4, Processteknik, miljöteknik och analytisk kemi
Kemisk processteknik; Transport-processer; Cellulosa-, pappers- och 
fiberteknik; Kemisk apparatteknik; Katalys; Energiteknik; 
Livsmedelsteknik; Livsmedelskemi; Formuleringsteknologi; 
Miljökemi; Miljöteknik; Biotekniska processer; Enzymteknik; 
Analytisk kemi; Bioanalytisk kemi; Kemometri; Separationsteknik; 
Sensorteknik; Mikrofluidik

NT-I, Ekologi och systematik
Terrestrisk ekologi; Limnisk ekologi; Marin ekologi; Etologi och 
beteendeekologi; Systematik och fylogeni; Evolution; Toxikologi; 
Bioinformatik

NT-J, Organismbiologi
Mikrobiologi; Växtfysiologi; Zoofysiologi; Utvecklingsbiologi; 
Immunologi; Neurobiologi; Morfologi; Toxikologi; Bioinformatik; 
Funktionsgenomik; Evolution

NT-K, Cell- och molekylärbiologi
Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Toxikologi; Genetik; 
Evolution; Bioinformatik; Funktionsgenomik; Strukturbiologi

NT-L, Halvledarfysik, elektronik, elektroteknik, fotonik
Halvledarfysik; Elektroteknik; Elektronik; Fotonik; Elektrofysik; 
Elektrisk mät- och apparatteknik; Elkraftteknik

NT-MN, Subatomär fysik, astrofysik, rymdfysik och fusion
Rymdfysik; fusion; Astrofysik; Astropartikelfysik; Elementar-
partikelfysik; Fysikens matematiska metoder; Kärnfysik; 
Relativitetsteori och Kosmologi; Strålningsfysik

NT-NO, Atom- och molekylfysik och kondenserade materiens fysik
Atomfysik; Kemisk fysik; Klusterfysik; Kvantvätskor och 
kvantmaterial; Molekylfysik; Plasmafysik; Beräkningsfysik; 
Kondenserade materiens fysik; Kvantinformation; Magnetism; 
Nanovetenskap; Optik; Statistisk fysik; Struktur- och vibrationsfysik; 
Supraledning

NT-P, Teknisk fysik
Kemisk fysik; Magnetism; Supraledning; Elektronstruktur; Struktur- 
och vibrationsfysik; Lågtemperaturfysik; Makromolekylfysik; 
Mesoskopisk fysik; Optik; Beräkningsfysik; Statistisk fysik; Icke-
linjär dynamik; Kaos; Biologisk fysik

NT-Q, Materialvetenskap
Materialkemi; Polymera material; Keramer; Glas; Metalliska material; 
Yt- och kolloidfysik; Metallurgisk process- och produktionsteknik; 
Materialstruktur; Materialframställning och bearbetning; 
Värmebehandling; Ytbeläggning; Korrosion; Materialkarakterisering; 
Design av material; Materialegenskaper; Atomistiska beräkningar; 
Termodynamik; Diffusion; Fasomvandlingar; Fysikalisk och mekanisk 
metallografi

NT-R, Matematik och teknisk matematik
Algebra och geometri; Analys; Matematisk logik; Diskret matematik; 
Tillämpad matematik; Numerisk analys; Matematisk statistik; 
Optimeringslära, systemteori; Teoretisk datalogi



NT-S, Datavetenskap
Datavetenskap; Bildanalys; Datorteknik; Teoretisk datalogi; 
Matematisk logik; Systemteknik

NT-T, Signaler och system
Reglerteknik; Telekommunikation; Signalbehandling; Systemteknik; 
Bildanalys

NT-U, Teknisk mekanik
Hållfasthetslära; Materialmekanik; Systemdynamik; Mekanismer; 
Robotik; Akustik; Vågutbredning och vibrationer; 
Strömningsmekanik; Turbulens; Stabilitet; tillämpningar; 
Experimentell metodik; Kontakt; Friktion; Reologi; Nötning

Områdesindelning för utbildningsvetenskap

1. Utbildningshistoria
Forskning inriktad på att beskriva och analysera t.ex. 
ämnesutvecklingen inom olika utbildningssystem.

2. Utbildningssystem
Forskning om betygs- och urvalssystem, läroplansteori, styrning och
ledning, utbildningsekonomi, utbildningspolitik/policy, och liknande.

3. Värdefrågor
Forskning om demokrati, etik- och moralfrågor, frågor inom 
pedagogisk filosofi och liknande.

4. Individens lärande
Forskning om kunskapsutveckling, IKT, frågor inom pedagogisk
psykologi och utvecklingspsykologi med fokus på individen och
liknande.

5. Grupprocesser
Forskning om kunskapsutveckling, IKT, frågor inom pedagogisk
psykologi, utvecklingspsykologi och sociologiska studier med fokus 
på gruppen och liknande.

6. Didaktik
Forskning med inriktning på både allmänna och ämnesspecifika
didaktiska frågeställningar, även inom specialpedagogik.

7. Professioner
Forskning om lärares arbete och yrkesidentitet, lärarutbildning,
skolledares arbete, karriärval och vägledning och liknande.

8. Effektstudier
Forskning om reformers effekter, produktivitet, effektivitet och 
liknande.

Beredningsgrupp Konstnärlig forskning och utveckling
Beredningsgrupp Konstnärligt FoU

Beredningsgrupper forskningsinfrastruktur

Beredningsgrupp 1  
Infrastruktur för astronomi och subatomär forskning

Beredningsgrupp 2 
Infrastruktur för molekyl-, cell- och materialforskning

Beredningsgrupp 3
Infrastruktur för forskning om jorden och dess närmaste omgivning

Beredningsgrupp 4
Infrastruktur för e-Science



Från socialdemokraternas hemsida:

Tal vid förtroenderådet
Mona Sahlins anförande vid förtroenderådet den 4 december 2010

DET TALADE ORDET GÄLLER

Partivänner,
    Jag ska, som jag brukar på våra förtroenderåd, ta mig tid att säga 
några saker. Det är inte alltid så att jag säger det som alla vill höra. 
Men jag säger det jag tycker att vi behöver höra och ta upp till 
diskussion. Så blir det också idag.
    Det sägs att på kinesiska består uttrycket ”kris” av två tecken – 
tecknet för fara, men också tecknet för möjlighet. Efter två valförluster 
i rad så är vårt parti i kris. Det är förstås ett farligt läge. Vi har stelnat 
och hamnat i otakt med svenska folket. Vi måste förändra oss. Och 
däri ligger nya möjligheter. Är det några som vet det, så är det väl 
vi. Förändring är vår tradition. Vårt parti skulle inte ha över hundra år 
på nacken om vi inte förmådde förändring.
    I förändringen ligger fröet till förbättring. Vi tror på förändringen, vi 
är rastlösa reformister. Så har vi sagt, och omfamnat det äventyr som 
förändring alltid innebär.  
    Förändring är en av våra stora styrkor. Nu ska den styrkan prövas.
Den ska prövas utan att vi glömmer en annan av våra stora styrkor: 
insikten om att jämlikhet och utveckling är två sidor av samma mynt.
När politikens vänsteryttrar sätter jämlikhet före utveckling, då säger 
vi: nej, det finns ingen sådan motsättning! När politikens högeryttrar 
sätter utveckling före jämlikhet, då säger vi: nej, nej, de är varandras 
förutsättningar!
    Jämlika villkor och små klyftor – det skapar en tillit och trygghet 
som banar väg för framtidstro och ekonomisk utveckling. Denna insikt 
är vår särart. Den gör oss unika i svensk politik.

Jag har beskrivit denna vår kungstanke och dröm som Möjligheternas 
land. Det är ett Sverige där var och en kan sätta upp sina egna mål, och 
nå dem – utan att klass, kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller 
omgivningens normer står i vägen. Där man är fri att göra en längre 
resa än den som ryggsäcken hemifrån packades för. Där jämlikhet 
självklart också betyder jämställdhet och feminism.
    Och där vi öppnar dörrar för varandra för att vi vet att din framgång 
är vår framgång.
    Vi hyllar solidaritet, omtanke och respekt människor emellan. Men 
detta allena bygger inget välstånd. Det vet Sveriges enda arbetareparti, 
vår gren av den internationella arbetarrörelsen.
    Möjligheternas land har kraften att skapa stark tillväxt och full 
sysselsättning – just för att det bygger på jämlikhetens grund. Och det 
har kapaciteten att öka människors frihet – det som är 
socialdemokratins mål.
    Det var den drömmen som redan Branting beskrev som att alla 
skulle kunna förverkliga sina bästa stämningars längtan. Som drev 
Per-Albin att formulera folkhemmet, och Tage att beskriva det starka 
samhället. Det var det här Olof ville med sin demokratiska socialism, 
och som Ingvar såg som det unika med den svenska välfärdsmodellen.   
Det var samma folkhemtanke som Göran målade grön – i solidaritet 
med kommande generationer, för en hållbar tillväxt.
Jämlikhet och utveckling – både och, aldrig antingen eller. Det är, har 
varit och måste förbli Socialdemokratins stora uppdrag.  

* * *
Partivänner
    Vi kan argumentera förnuftigt för våra gemensamma lösningar – det 
må gälla arbetsmarknadspolitik, sjukförsäkring, pensioner eller 
barnomsorg. För de är billigare och mer effektiva än de 
marknadslösningar högern erbjuder.



Samtidigt revolterar vårt hjärta mot de orättvisor vi ser, den över- och 
underordning som kommer av hög arbetslöshet och klyftor, den 
sortering av människor som stänger livschanser. Därför tar vår politik 
alltid spjärn i samhällskritiken. Många framgångsrika decennier vittnar 
idag för vår sak.
    Sverige är ett av de länder som har den högsta sociala rörligheten i 
världen. 
    Här är de ekonomiska skillnaderna jämförelsevis små. Här omfattar 
välfärden alla – vilket gör den effektiv. Det är smart.
Våra gemensamma insatser har gjort Sverige till en av världens 
absolut mest konkurrenskraftiga ekonomier.

* * *
Men, partivänner,
    Backspegelns lösningar är bara goda om de löser samtida 
utmaningar och problem. Politikens riktning måste hela tiden vara 
framåt, uppåt, vidare.
    Jag vill aldrig mer uppleva en valrörelse där vi knackar dörr och 
människor lite uppgivet säger: ”ja, jag ska rösta på er – trots att jag bor 
i villa, jobbar och tjänar bra.” Det är när vårt parti betonar det ena mer 
än det andra – jämlikhet mer än utveckling, eller tvärtom – som vi 
tappar styrfart. Det är då vi tappar stöd. 
    I valet 2010 blev vi socialdemokrater dubbelt så stora som 
moderaterna bland de arbetslösa. Vi blev nästan fyra gånger så stora 
bland dem som har sjuk- och aktivitetsersättning. Vi möter människor i 
deras oro och osäkerhet. Och när de behöver politiken som mest. Det 
ska vi göra. Vi ska ta parti mot orättvisor, mot utsatthet, för jämlikhet.
    Men vi kan inte tala till en minoritet av folket – och förvänta oss en 
majoritet av rösterna! För det får vi inte. Då får vi 30 procent. Med 
nöd och näppe blev vi ändå Sveriges största parti i detta val. Men våra 
ambitioner är på goda grunder väsentligt större!

    Vi måste möta människor inte bara i deras utsatthet, utan också i 
deras längtan, drömmar och ambitioner. Vi ska ha en politik för hela 
folket – och för hela livet. Inte bara i stunder av oro, utan också när 
man har jobb och känner framtidstro. När livet funkar och man känner 
sig stark. Bara 22 procent av dem som har ett jobb röstade på det 
socialdemokratiska arbetarepartiet. 32 procent valde moderaterna.
    Redan före valet 2006 satte sig bilden av att vi socialdemokrater 
stod för bidrag, moderaterna för jobb. Vi lyckades aldrig tvätta av oss 
den bilden. Valrörelsen 2010 var vi hjälplöst fast i den – trots att det är 
en vrångbild. Därför måste vi utveckla vår jobbpolitik – både rent 
faktiskt, och hur vi talar.
    Det är arbete som bygger välfärd och välstånd. Utan arbete och 
tillväxt – inget att fördela. Så är det. Och vår politik måste vara ett 
praktiskt uttryck för det. En arbetslinje med rätt och plikt, det har alltid 
varit vår utgångspunkt. Men vi måste bli mycket tydligare med detta. 
Jag tog upp redan i mitt installationstal. Det följde med genom 
rådslagen. Vi slog fast det på vår Jobbkongress.
    Arbete är inte bara en rättighet. Arbete är också en skyldighet – ett 
krav som samhället måste rikta mot alla vuxna i vårt land. För det är 
med arbete vi upprätthåller tillväxt och välfärd, det som gör ökad 
frihet möjlig. Och det är därför målet heter full sysselsättning – Arbete 
åt alla.
    Vår jobbpolitik måste från och med nu vara helt utan reservationer:
  Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
  Det ska alltid löna sig att arbeta.
  A-kassan ska vara en omställningsförsäkring från ett jobb till 
ett annat – inget annat.
  Fler jobb går före större ersättningar.
Det är det första. Vi måste bli tydliga. Sedan är frågan – leder vår 
politik i alla lägen dit? Mitt svar är nej.
* * *



Partivänner,
    Arbetsmarknaden har förändrats snabbare än vår jobbpolitik. Ett 
parti som menar allvar med en offensiv politik för nya jobb måste 
kunna visa upp en stark och tydlig näringspolitik.
    Jag startade en process som har lett till att vi tar småföretagen på 
mycket större allvar. Jag är stolt och glad över att vi påbörjade arbetet, 
men missnöjd med att det stannade av. Det var ett misstag.
Att starta ett eget företag kan vara ett utmärkt sätt att förverkliga sina 
livsdrömmar och det är en styrka för vårt land. Många av de nya 
jobben skapas i små företag som växer. Och därför behöver vi ha en 
politik som på allvar sätter småföretagen och entreprenörerna i 
centrum, och ett småföretagarperspektiv också på andra 
politikområden.
    Vi ska ha en politik som stödjer företagen att vara framgångsrika, 
göra vinst och anställa fler. Konkurrenskraftiga villkor för företagen är 
en helt central del av en framtidsinriktad näringspolitik.
    Sverige är ett litet land vid norra polcirkeln. Det är ingen naturlag 
att vi drar till oss investeringar och produktion. Det är resultatet av 
gemensamma investeringar i forskning, utveckling och utbildning. I en 
värld där hundratusentals nybakade ingenjörer i Kina och Indien står 
redo att dra sitt strå till stacken ska vi inte vara övertygade om att vi 
kan värna vår framskjutna plats i världsekonomin. 
    Inte utan ett fortsatt gemensamt arbete med gemensamma 
investeringar.
    Vår näringspolitik ska bereda väg för det nya, inte försvara det 
gamla som inte är konkurrenskraftigt. Vi måste konkurrera med unika 
produkter. Det kräver nya innovationer. Och det i sin tur bygger på att 
vi bedriver forskning i världsklass.
    Hur ska svenska universitet ligga i täten på den globala 
forskningsfronten? 
    Här står regeringen tomhänt. Hur ska Sverige leva i välstånd och 

välfärd i framtidens globaliserade värld? Här räcker inte 
marknadslösningar. 
    Här vill jag att vi levererar nya lösningar för gemensamma 
investeringar och samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

* * *
Partivänner,
    Hela den ekonomiska politiken måste bygga på kunskap. Kunskap 
är konkurrenskraft. Företagen ska kunna växa med rätt kompetens. 
Arbetslösa kommer vidare med nya kunskaper. Ungdomar måste tas 
tillvara på arbetsmarknaden. Här behövs öppnare vägar för övergång 
mellan utbildning och arbete – kanske med Danmark och IF Metall 
som inspiration.
    Och människor mitt i yrkeslivet ska ha möjligheter att lära mer, lära 
nytt och lära om för att komma rätt och komma tillbaka igen. Vi har 
talat om individuella kompetenskonton och en kompetensförsäkring. 
De förslagen behöver vässas och bli handfasta.
Kunskapspåfyllnad måste alltid vara möjlig. En modern arbetslinje är 
en utbildningslinje. Vi har sagt det förut. Låt oss se till att det 
verkligen blir så för det behöver svensk näringspolitik.

* * *
Och partivänner,
     Så har vi a-kassan. Mikaela Waltersson slog huvudet på spiken när 
hon häromveckan sa såhär om hur vi drev a-kassan i valrörelsen: ”Jag 
var väldigt förvånad när man kämpat så enormt och satsat många 
miljarder, och sedan var det inte en enda valaffisch som handlar om 
det.” Det är dags att vi tar tjuren vid hornen – och då menar jag inte 
Mikaela.
    Vi måste leverera en ny hållbar lösning för 
arbetslöshetsförsäkringen.



    En som svenska folket behöver och vill ha – och som vi samtidigt 
tror på och har råd med. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring. 
En bro mellan ett jobb och ett annat. Det är den inte idag. 
Inkomstbortfallsprincipen har tappat sin betydelse. Vår a-kassa ger 
kanske Europas sämsta skydd vid arbetslöshet.
    Det finns inte längre några yrkesgrupper som går säkra för 
arbetslöshet.
    En högre lön hjälper föga när man blir av med jobbet och lånen på 
bostadsrätten eller huset ändå ska betalas. Många tjänstemän är i hög 
grad skyddslösa vid arbetslöshet.
    Ett arbetareparti av idag måste vara ett parti för alla som jobbar - 
också tjänstemännen och småföretagarna. Vi måste då på allvar våga 
ställa oss frågan vad som är viktigast: Att inkomstskyddet faktiskt 
fungerar för majoriteten på arbetsmarknaden under den första svåra 
omställningstiden – eller att a-kassan räcker längre?
    Om a-kassan ska kunna fungera som ett tillfälligt inkomstskydd 
också för stora grupper tjänstemän, också för de som tjänar lite mer i 
LO-kollektivet - då krävs radikala grepp i vår politik.
    Radikala grepp betyder högre tak eller högre ersättning den första 
tiden. Det har vi talat om länge. Men därmed följer också nedtrappning 
av ersättningarna.
    Det är en enkel matematik som vi borde ta till oss.
A-kassan ska vara en försäkring som ger trygghet och som 
tillsammans med en aktiv och effektiv arbetsmarknadspolitik bidrar till 
snabb omställning.
    Då blir a-kassan bra för dem som jobbar – och bra för jobbtillväxt 
och konkurrenskraft. Då blir kan vi ställa en solidarisk och modern a-
kassa mot regeringens passiva bidragslinje.
    Låt oss vara oerhört tydliga på en punkt: Det ska alltid löna sig att 
arbeta!

    Vi vill att människor ska utbilda sig, arbeta hårt, sträva framåt och 
uppåt, göra karriär, starta företag, bygga hus och skapa nytt. Då måste 
vi visa det – också genom vår skattepolitik. Vi får inte blunda för att 
skatterna påverkar människors och företags drivkrafter. Vi får inte 
fastna i att enbart se skatterna som ett sätt att fördela välståndet – 
fördelningspolitik förverkligas också, och främst, med välfärd och 
utbildning.
    Skatterna ska inte sänkas så att de hotar välfärdens kvalitet. Det är 
en grundbult.
    Men skattepolitiken ska också gynna tillväxt och nya jobb.
I valet 2010 hade vi en skattepolitik som skrämde bort väljare. I 99 
procent av fallen var oron obefogad - men vi förmådde inte förklara 
hur det hängde ihop. Några kommer att säga att koldioxidskatten 
sänkte oss. Det tror jag är fel. Människor förstår att vi måste använda 
de mest effektiva styrmedlen för att möta klimathotet.
    Här har regeringen gjort helt fel prioritering för framtiden – och här 
tycker jag att vi ska stå fast i vår kritik. Det är bättre att höja skatten på 
utsläpp än på arbete. Den logiken har kommer att gå hem. Vi bevittnar 
faktiskt inte någon bred revolt mot bensinskatten.
    Fastighetsskatten hyllas av ekonomerna och förmögenhetsskatten är 
fördelningspolitiskt rimlig. Men väljarnas dom kan inte bli tydligare – 
och idag måste vi förhålla oss till det.  
    Vi måste också erkänna att vår otydliga inställning till regeringens 
jobbskatteavdrag har sinkat oss. Här är min hållning enkel: Löntagarna 
har inte ställt sig upp som en man och en kvinna och avfärdat 
jobbskatteavdraget. Då bör inte vi göra det heller.
    Dessutom bör det vara sagt: Jobbskatteavdraget är inget orimligt sätt 
att sänka skatten på. Det finns väsentligt sämre sätt – med avseende på 
både fördelning och ekonomisk effektivitet. Men faktum är följande: 
när vi regerar Sverige nästa gång så utgår vi från åtta år med 
borgerliga skattenivåer – och ett folk som har vant sig vid sina 



jobbskatteavdrag. Tyck som ni vill om det men så är det. Mot denna 
bakgrund måste vi formulera vår politik.
    Väljarna måste kunna få trygga besked: vi menar allvar – vi 
kommer inte att chockhöja vanliga löntagares skatter. Att rösta på 
socialdemokraterna ska inte vara en uppoffring. Vi ska driva en politik 
som de allra flesta tjänar på.
    Men partivänner, under dessa oppositionsår ska vi samtidigt jaga 
moderaterna om deras ambitioner för fortsatta skattesänkningar. För 
hur går de ihop med att vi har en åldrande befolkning, som kommer att 
kräva mer av skattresurser till välfärdens kvalitet, vård och omsorg?
    Hur ska skattesänkningarna göras när de stora överskotten som 
svenska folket mödosamt sparade ihop åren 1994-2006 inte längre 
finns kvar? Hur ska stora skattesänkningar kunna göras åren framöver, 
utan att det inverkar på kvaliteten i skola, vård och omsorg?
    I vårt socialdemokratiska uppdrag ingår alltid att se till att pengarna 
räcker till en välfärd åt alla av hög kvalitet, fördelad efter behov – inte 
plånbok. Här ska vi inte vika oss en tum.
 
* * *
Partivänner,
    De borgerliga partierna i Stockholms län landsting sätter 
privatiseringar först – oberoende av vad de leder till. Det är att sätta 
ideologi före kvalitet. Det är att sätta systemet före individen.
    Vi socialdemokrater måste göra tvärtom. Vi ska sätta välfärdens 
kvalitet först – och då måste vi slutligen lämna den destruktiva 
debatten om ja eller nej till privatisering och vinster. Vi ska stå på 
medborgarnas sida i välfärden – för friheten att välja och möjligheten 
att påverka.
    Och vi ska se till att valfriheten aldrig omfattar dåliga alternativ. 
Kvaliteten i medborgarnas välfärd ska garanteras! För det räcker 
faktiskt inte med rätten att byta leverantör på marknaden. Hur blir det 

då? Ska den nyblivna mamman gå igenom förlossningen igen om hon 
är missnöjd?
    Nej, vår svenska välfärd ska vara bäst – för alla, redan från det 
första mötet med välfärden. Varken ineffektiva organisationer eller 
aktieutdelningar får leda till låg välfärdskvalitet. Medborgarnas 
rättigheter måste garanteras på förhand, inte bara i efterhand.
    Därför ska kvalitetskraven vara mycket tydliga. Det är vårt ansvar. 

* * *
Vänner,
    ”Underbara dagar framför oss”, så heter den senaste biografin i 
raden om Olof Palme – mannen som lärde upp nya generationer 
socialdemokrater till optimistiska internationalister. Jag var en av dem.
    Och därför säger jag: en politik i takt med tiden, med sikte på 
framtiden, kan aldrig sakna en stark politik för våra globala 
utmaningar. Den kan inte sakna svar på den allra största globala 
utmaning vi just nu har – klimatkrisen.
     I tisdags natt kom jag hem från en resa till Mexico. Jag var där för 
ett förberedande möte med Socialistinternationalens 
klimatkommission, inför den FN-konferens om klimatet som just nu 
hålls i Cancun.
    Mitt budskap var ungefär det här:
    För det första, världens rika länder måste ta täten. Fattiga länder kan 
inte göra jobbet åt oss. Den som har störst resurser måste också göra 
mest. Se det inte som en kostnad! Det är en investering med goda 
vinstutsikter.
     För det andra, en global klimatöverenskommelse kräver att olika 
länders åtaganden står i proportion till deras förutsättningar att bidra. 
Inget annat är realistiskt. 
    Vi önskar framsteg för klimatet i Cancun, efter besvikelsen i 
Köpenhamn.



    Då måste vi intensifiera samarbetet med våra många vänner och 
meningsfränder i systerpartier och progressiva krafter runtom i 
världen.

* * *
    Här måste jag göra en liten utvikning med en personlig reflektion 
över media. Jag var i London för några veckor sedan för att delta i 
Eminent Person’s group, där Europeiska ledare diskuterar hur vi kan 
hjälpa fredsprocessen i Mellanöstern framåt.
    Vi har en situation i Mellanöstern där det snart inte finns en teoretisk 
chans för den tvåstatslösning som vi vill se – om vi inte får stopp på 
bosättningarna. Men partivänner, när jag kom ut efter London-mötet 
om Mellanöstern så stod svenska journalister där och väntade. De 
kastade sig fram och någon av dem frågade:
- Mona, vad säger du om krisen?
- Ja, det har varit en kris i många årtionden, ändå är det förstås 
allvarligt när situationen förvärras. 
- Men, hur är det att gå in på sådana här möten, är du nervös? 
- Nej, det här är ju partivänner som jag har träffat många gånger. 
- Men ser du något slut på den här krisen?
- Ja, absolut. Men en kris som har pågått i 2 000 år tar naturligtvis tid 
att lösa...
    Först då insåg både jag och journalisten att vi pratade om två helt 
olika saker! Den svenska journalisten frågade om krisen i vårt parti – 
jag svarade om krisen i Mellanöstern.
Så galet kan det bli. Men samtidigt är det sorgligt. Vad är stort och vad 
är smått? Vad är egentligen en kris?

* * *
Nåväl partivänner,

    Världen tycks vara något av en blind fläck för stora delar av den 
borgerliga regeringen. Kanske är hela framtiden en blind fläck för 
moderaterna.
    När sa Fredrik Reinfeldt senast att han ville något? Inte bara att han 
konstaterar något? Vad brinner moderaterna för sedan de lämnat 
systemskiftesidéerna därhän? De gick till val på ansvar för Sverige – 
något som är alla politikers självklara drivkraft och uppgift. Men vad 
har de tänkt sysselsätta sig med?
    Någon sa att moderaterna har gjort framtidslösheten till program. Ja, 
världen vid sidan av finansmarknaderna står knappt på agendan. 
Klimatet ska tydligen någon annan sköta. Och jobben, ja de kommer 
kanske senare – om marknaden känner för det. Välfärden, den ska 
pliktskyldigt värnas.
    Så, vad återstår för moderaterna att göra? Kanske amortera lite 
grand på statsskulden? Kanske sänka skatten lite grand? Låta det flyta.
    Skrämmande nog har ändå denna framtidslösa förvaltning av vårt 
socialdemokratiska välfärdsbygge väckt svenska folkets entusiasm. 
Det är inget annat än ett kraftigt underbetyg för våra egna insatser.

* * *
Partivänner,
    Vi gjorde en brakförlust i valet.
Och vi fick just det parlamentariska läge som vi fasade för. 
Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Ett parti med rasistiska 
rötter. Och de fick en vågmästarroll mellan två politiska block. Det vill 
säga, i position att agera stödparti åt en borgerlig regering.
   Det är ingen nyhet för er att jag inte gillar blockpolitiken. Jag är 
fostrad av Ingvar Carlsson. Jag har fått lära mig att ett parti med både 
jämlikhet och utveckling på dagordningen behöver vara bra på att 
bygga allianser, söka brett stöd. Ibland högerut, ibland vänsterut.   
Breda lösningar är de som bäst gynnar landet och medborgarna. Vi vet



 vem som gillar blockpolitiken och vilka den gynnar.
    I en av de många debatter som jag haft mot Fredrik Reinfeldt så sa 
jag som vanligt att jag ville se ett samarbete över blockgränsen om 
Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen.
    Då utbrast Fredrik Reinfeldt ilsket: ”Detta är ju socialdemokratins 
brygd för evigt maktinnehav. Socialdemokratin är solen och alla andra 
finns runt omkring socialdemokratin, och sen väljer ni att vraka lite 
mellan de olika alternativen.”
    Han har sina ljusa stunder…
   Nu ska jag också säga följande – i förhoppningen att det ska lära oss 
något för framtiden:
 
    Vilka allianser vi väljer framåt avgör om vi låser fast blockpolitiken, 
eller om vi bryter den. Bryter vi upp blockpolitiken så bryter vi 
moderaternas dominans – både på högerkanten och i svensk politik.
Samarbete med miljöpartiet, eller samarbete med både miljöpartiet och 
vänsterpartiet signalerar helt olika vägval. Det såg också de svenska 
väljarna. Och det såg jag.
    Jag tänker inte ett ögonblick lägga mig i efterträdarfrågan, det vet 
ni. Men en sak vill jag säga: Ge min efterträdare ett tydligt mandat. Låt 
henne eller honom leda och lita på de vägval han eller hon gör. Då 
kommer det här att gå bra. 
 
* * *
Partivänner,
    Det talas om segerns pris, det pris socialdemokratin nu får betala för 
tidigare framgångar. För vårt starka inflytande på våra samhällen och 
människors värderingar. Inte bara i Sverige, utan runt om i Europa.
    Vi ser det på två saker: 
Att högern suddar ut sig själva, sin politik och sin ideologi – för det är 
enda sättet att få makten. Och att väljarna köper det.

    Moderaternas moment 22 är att de måste bli socialdemokratiska för 
att kunna vinna val. Ska vi socialdemokrater vinna val, så måste bli 
oss själva igen! Vi måste bli en levande socialdemokrati igen, med det 
folkflertal för ögonen, vars bästa, vars möjligheter, vars frihet och 
drömmar alltid har varit vårt syfte och mål.
    En socialdemokrati som ruskar av sig sitt dåliga självförtroende och 
tar tillvara styrkan i sina egna unika, tidlösa och moderna värderingar. 
En socialdemokrati som brinner för att utveckla det välfärdssamhälle 
vi byggt, vårt folkhem, så att det passar i framtidens kläder – kalla det 
Möjligheternas land om ni vill.
    Vi måste orka göra den nödvändiga uppdateringen, förändra vår 
politik, framtidsförankra våra förslag – och det gör vi! Jag vet att vi 
gör det.
    Det finns inget krig mellan högerfalanger och vänsterfalanger – det 
finns bara socialdemokrater. Just nu ganska ledsna socialdemokrater.
Men vi reser oss – för socialdemokrater ger inte upp.
    Vi vill – det är vad politiken är för oss. Vi vill jämlikhet och vi vill 
utveckling – både och, inte antingen eller. Vi vill framåt och uppåt, 
vidare – inte bakåt och nedåt. Vi vill till framtiden och de underbara 
dagar vi kan skapa framför oss, inte tillbaka till det förgångna.
    Därför är det också fel att se förändring som något vi tvingas till. Vi 
vill ju förändring! Förändring är som sagt vår styrka, vår tradition. Jag 
har tagit upp de områden där jag tycker förändring är allra viktigast:
En arbetslinje som tydligt bygger på både rätt och plikt.
    En tillväxt- och näringspolitik tydligare byggd på företagande och 
forskning.
    En ekonomisk politik tydligare byggd på kunskap för 
konkurrenskraft. 
    En ny skattepolitik för jobb och välfärd, som inte skrämmer 
människor. 



    En välfärdspolitik som tveklöst ställer sig på medborgarnas sida – 
som utgår från behov, och garanterar valfrihet och högsta kvalitet.
Nu måste vi ta vara på den krisinsikt som finns, så att den inte alltför 
snabbt förflyktigas. Efter förra valförlusten inledde jag en nödvändig 
förnyelse, men då var krisinsikten minimal. Trots att nedgången redan 
då hade pågått länge.
    Efter två valförluster är vi inte längre självklart den kraft som 
samlar den arbetande befolkningen i Sverige i en gemensam vision 
framåt.
Vänner, det finns bara en socialdemokrati – och det är vi. Den 
behövdes igår, den behövs idag – och den kommer att behövas 
imorgon. Det är vi och inga andra som ska forma den för framtiden. 

* * *
Till sist,
    Jag har den senaste tiden funderat väldigt mycket på vår politik och 
den omvärld där vi verkar, men också på vår partiorganisation.
Jag har funderat över hur vi ser på och beskriver oss själva och vår 
rörelse, och om det verkligen stämmer. En stor majoritet av våra 
medlemmar är äldre än vad jag är. Och då är jag 53 år. Så kan vi väl 
inte ha det?
    Facket blöder medlemmar. Fler och fler arbetsplatser saknar fackliga 
företrädare. Det har pågått mycket länge. Det har gett utslag i 
medlemsantal, men också i flera val. Den politiska diskussionen på 
jobbet har i hög grad tystnat, eller tystats. Vad gör vi tillsammans med 
facket åt det?
    Jag har funderat på vår stela organisation, för det är en stel 
organisation. Jag har vuxit upp med partiet – många av er har gjort det 
också. Men hur lätt är det egentligen att ta sig in i vårt parti om man är 
vuxen, utan SSU? Hur lätt är det att komma in från sidan, kanske från 
företagande eller näringsliv? Eller som flykting i vuxen ålder?

    När människor med småbarn, god utbildning, jobb och ont om tid 
kommer på att de delar våra värderingar och vill hjälpa till – vad gör vi 
då? Tar vi väl emot dem i vårt parti, lyssnar och tar till oss, delar med 
oss av makten över agendan? Nej, vi är inte tillräckligt bra på det.
Förstår vi ens alla gånger hur människor har det? Att ha ett sådant där 
roligt, kreativt och utmanande jobb med fria arbetstider, och just därför 
aldrig våga säga nej till jobb på kvällar och helger? 
    Att arbeta hårt för att få allt att gå runt och se räntorna stiga, när 
man tecknat mångmiljonlån för att barnen skulle få växa upp i ett eget 
hus?
    Att reagera mot det uppkopplade livet, som många 90-talister gör, 
och gå ut i arbetslivet med en ny tids krav på integritet och 
tillgänglighet på sina egna villkor, inte jobbets? 
    Att trots all teknik inte kunna ringa ett telefonsamtal på dagtid för 
att jobbet inte tillåter det, eller att vara sjuksköterska i denna 
avknoppningarnas gyllene tid och lik förbaskat inte få någon 
kompetensutveckling? Det funderar jag på.
    Jag har funderat över vårt behov av att skapa fler allianser och söka 
fler vänner utanför de politiska partierna. Med progressiva krafter i 
samhället och världen, människor och grupper som verkligen vill se 
förändring.
    Vad kan vi lära av våra nätrötter? På nätet leder de 
socialdemokratiska bloggarna. Här finns levande, frisk och öppen 
diskussion. Här hämtar jag ofta inspiration när det är dags för tal och 
utspel, och det hoppas jag att ni gör också. Vi ska ta vara på våra 
tänkare och skrivare när vi utvecklar vårt parti och vår rörelse.
    Jag har funderat mycket på jämställdheten och på maktens alla 
manliga attribut. Vi har beslutat att vara ett feministiskt parti, men det 
räcker ju inte att besluta – är vi där, är vi feminister?
    Jag har funderat över vår partikultur. De senaste veckorna har inte 
varit någon vacker uppvisning. Det kan inte vara så att diskussionerna 



på våra interna möten är i någon journalists inkorg innan 
mötesdeltagarna lämnat rummet. Vi måste skapa större tillit i vårt parti 
om vi ska kunna vara så ärliga och så modiga som vi behöver vara.
Jag har funderat på vår självbild som parti. Det är som om vi har gått 
omkring väldigt länge och trott att vi är samma 47-procentsparti som 
vi var på 1940-talet. Att bakslagen bara varit tillfälliga, att väljarna inte 
riktigt förstått vilka vi är.
    Nu känns det hårt när vi inser att verkligheten är en annan. Just nu.
Men egentligen vet vi vad som är våra styrkor, och det kan ingen 
triangulera bort. Därför kan jag inte låta bli att tycka att det trots allt 
elände också finns en lockelse i detta.
    Fram till kongressen kommer jag att vara er partiledare och jag 
tänker jobba hårt för att vi ska kunna ta de första stegen från kris till 
möjligheter och framtidstro. Idag har vi valt en ny valberedning – och 
ger den vårt fulla stöd i ett tufft arbete.
    Sedan vaskar vi fram en stark partiledning som representerar våra 
medlemmar – men också, och det är viktigt, de nya medlemmar som vi 
vill ha och de nya väljare som vi vill ha.
    Sedan ger vi denna nya ledning ett starkt förändringsmandat på 
kongressen så att de kan bära ut ett pånyttfött parti och en relevant 
politik som siktar på valet 2014, men på ett sådant sätt att vi vinner 
också 2018.
    Och så hjälps vi åt, partivänner, varenda dag, med 
förändringsarbetet – för det är bara tillsammans vi är starka. Glöm 
aldrig det!

Tack.

Sidan uppdaterades senast: 2010-12-08 10:52



Konsumentverkets hushållsbudgetar för 
2011 + bostadskostnader mm.

I Konsumentverkets broschyr "Koll på pengarna 201l" finns 
beräkningar för år 201l. Koll på pengarna Konsumentverket anger: 

Beräkningarna innebär inte en mycket låg standard, men det är inte 
heller någon lyxnivå. Du ska klara dig även på längre sikt. I beräk-
ningarna förutsätts att du inte har några funktionsnedsättningar
eller sjukdomar som innebär extra utgifter för till exempel hjälpmedel 
eller mediciner. Det förutsätts också att du bor i lägenhet och inte har 
några utgifter för trädgård eller reparationer. Observera att inte alla 
hushållskostnader ingår i beräkningarna. Kostnader som inte ingår är 
till exempel för resor, hälso- och sjukvård, glasögon, presenter, 
semester, kalas, alkohol, tobak och spel.

Individuella kostnader per månad:

Livsmedel: Mat: Alla måltider i hemmet. Matkostnad för alla 
måltider i Konsumentverkets matsedel. Det är en fyraveckors 
näringsberäknad matsedel som täcker dagsbehovet av energi och 
näring för respektive åldersgrupp. Matsedeln består av frukost, lunch, 
middag och 2–3 mellanmål.

Alla måltider i hemmet utom lunch. Matkostnad utom lunch fem 
dagar per vecka. (Barnen äter i skolan och vuxna äter på restaurang). 
Övriga matkostnader som du har för exempelvis festmåltider och extra 

fika (hemma eller på uteställe) ingår inte i beräkningen. Du måste själv 
lägga till den kostnad du har för detta. Om du är ensamboende lägger 
du till cirka 100 kronor per månad för ökade kostnader på grund av 
mindre förpackningar och större svinn.

Alla mål äts hemma (Utom tilläggen 100 kr): 
Kvinna 18-30 år 1620 kr per mån. 31-60 år 1580 kr. 61-74 år 1470 kr. 
75- år 1430 kr. 
Säg kvinna 18-60 år1590 kr per mån. 61- år 1450 kr/mån. 
Man 18-30 år 2100 kr. 31-60 år 1990 kr. 61- 74 år 1820 kr. 75- år 1590 
kr 
Säg man 18-60 år 2020 kr per mån. 61- år 1710 kr/mån 
(Om lunch äts ute 5 dagar i veckan blir livsmedelskostnaderna hemma 
cirka 340 kr/mån lägre för kvinnor och 420 kr lägre för män i åldrarna 
18-60 år.) 

Personlig hygien inkl. tandvård: Gäller sådant som tvål, tandkräm, 
blöjor, hårklippning m.m. samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök 
(undersökning) för vuxna.
Kvinna 18-49 år 430 kr per mån. 50- år 400kr. Säg 18-60 år 410 kr.
Man 18- år 370 kr.
För 18- och 19-åringar minskas summan med cirka 55 kr/månad p.g.a. 
fri tandvård.

Kläder, skor: Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används 
till vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även 
tillbehör som väska, klocka och paraply.
Vuxen 530 kr/mån. 

Fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel, 
föreningsavgift m.m. Vuxen person 460 kr/mån.

http://www.konsumentverket.se/Publikationer?filter=84781&WT.ac=Privatekonomi_int_koll_pa_pengarna
http://www.konsumentverket.se/Publikationer?filter=84781&WT.ac=Privatekonomi_int_koll_pa_pengarna


Mobiltelefon: Kostnaden för telefon med kontantkort.
Vuxen 150 kr/mån.

Barn- och ungdomsförsäkring: Kostnad för sjuk- och olycksfalls-
försäkring för barn och ungdomar. Försäkringen avser även sjukdom 
samt olycksfall under fritid. -17 år 110 kr/mån

Gemensamma kostnader per månad:

Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och 
skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och 
hushållspapper m.m. 1 person 100 kr per mån. 2 pers 130 kr.

Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Frys, diskmaskin 
och tvättmaskin ingår inte. 1 pers 440 kr per mån, 2 pers 530 kr.

Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning 
m.m. 1 pers 920 kr per mån, 2 pers 950 kr.
 
Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbe-
lopp och bostadsort. Storstad: över 200 000 invånare. Mellanstor stad: 
50 000– 200 000 invånare. Mindre tätort: under 50 000 invånare. 
I person storstad 150 kr per mån. 2 pers 150  kr. (Mellanstad 
100/110. Mindre tätort 80/80.)

El. 2010 angavs:  Den här posten är en uppskattad genomsnittlig 
förbrukning i kilowatt i hyreslägenhet: 1 person 180 kWh per månad, 
2 personer 240 kWh. El i Stockholm fast avgift ca 60 kr per mån. 
KWh-pris ca  1,50 kr. (Fortum) Gör: 
1 person 330 kr per mån. 2 pers 420 kr.

Övrigt:

Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): För en 20-åring i 
Karlstad anger Konsumentverket: Kollektiva lokalresor 500 kr per 
månad och fackavgifter (inkl a-kassa) 450  kr per månad. Summa 
950x12= 11400 per år. Säg 640+450 = 13080 kr per år.
I Stockholm kostar busskort 690 kr per mån (pensionär 420 kr). 

För åldrar 18-60 år är kostnaderna enligt uppställning i det 
följande. 
För livsmedel räknas här med att alla mål äts hemma (matlåda till 
arbetet), för ensamboende ska läggas till 100 kr per månad. 
Hemförsäkring i storstad. Kostnader för alkohol, tobak, tips och 
spel ingår inte i någon av posterna.  

Bostadskostnader: 
Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket 2009 enligt SCBs 
Statistiska medelanden BO 39 SM 0901 var 
2 rok  4542 kr per mån = 54504 kr per år.
3 rok  5532 kr per mån = 66384 kr per år. 

Pressmeddelande från SCB 2010-10-01 09:30 Nr 2010:264:
    Hyror i bostadslägenheter: I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,6 
procent mellan åren 2009 och 2010. Året innan var höjningen 3,3 
procent. 
    En trerummare kostar nu i genomsnitt 5 644 kronor, priserna 
varierar i olika delar av landet. Hyran är 65 procent högre i 
nyproducerade lägenheter.
    Den genomsnittliga hyreshöjningen var minst, 1,2 procent, i Stor-
Göteborg och störst, 2,1 procent i Stor-Stockholm. De kommunala 



bostadsföretagen och de privata fastighetsägarna höjde hyrorna lika 
mycket med 1,6 procent.
   Tabellen nedan visar den genomsnittliga månadshyran för en 
lägenhet på 3 rum och kök i olika regioner. Storstäderna har en högre 
hyresnivå än de mindre kommunerna.

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2010 efter region
Riket     5 644 ± 47
Stor-Stockholm   6 214 ± 107   (110,1% av riket)
Stor-Göteborg   5 759 ± 91 (102,0% av riket)
Övriga större kommuner  5 647 ± 81 (100,1% av riket)
Övriga mindre kommuner  5 217 ± 72 (  92,4% av riket)
Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Genomsnittlig ny månadshyra för 2 rum och kök 2010 blir
4542 x 1,016= 4615kr/mån = 55376 kr/år.

Nästa publicering från SCB: 2011-09-29

Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket 2011
Antag hyreshöjning 2010-2011 1,6%
Hyror 2011 blir då:
2rok 4689 kr/mån. Säg 4700 kr/mån = 56400 kr/år  
3rok 5734 kr/mån. Säg 5700 kr/mån = 68400 kr/år 

Konsumentverket anger för 2011 bostadskostnad  4900 kr per månad 
(inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok i Karlstad. Utan 
el  330 kr blir det 4570 kr per mån. 

Utrymmesstandard :
Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk 
årsbok 2008, hade i hyreslägenheter 2002: 
Hushåll med en person - 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77), 65 - år 
cirka 2,0 rok (2,08). 
Hushåll med makar, 2 personer - 64 år cirka 2,8 rok (2,72), 65 - år 
cirka 3,0 rok (2,98). 
(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken). 
I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter: Ensam 
- 64 år 1,95 rok, 65 - år 2,46. Makar - 64 år 2,92 rok, 65- år 3,14 rok.
I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter: Ensam 
- 64 år 4,17 rok, 65 - år 4,19. Makar - 64 år 4,72, 65 - år 4,64 rok.
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för 
ensam och 3rok för makar. (Utan barn).
Boverkets principer för bostadsytor innebär att 2 rok för ensam 
och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.

Bostadskostnader 2011:
1 person    2 rok   4700 kr per mån = 56400 kr per år.
2 personer 3 rok   5700 kr per mån = 68400 kr per år.
Räknat för riksgenomsnitt.

Om man antar hyresökning 2010-2011 3,2%
blir hyrona 2011 högre per månad:
2rok 4615 x 0,016 = 74 kr/mån = 888 kr/år
3rok 5664 x 0,016 = 91 kr/mån = 1092kr/år

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarStartPage____259921.aspx?Produkt=BO0406
http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarStartPage____259921.aspx?Produkt=BO0406


Månadskostnader år 2011, förvärvs-
arbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive
gemensamma kostnader:    Ensam man   Ensam kv.     Makar

Livsmedel. Alla mål äts
hemma eller matlåda           2020+100    1590+100   2020+1590

Hygien (personlig)     370         430            370+430

Kläder och skor                530         530            530+530

Lek och fritid      460           460            460+460

Mobiltelefon      150           150            150+150

Förbrukningsvaror     100         100       130

Hemutrustning 
(inklusive dator)     440          440               530

Media (Fast telefon, 
Internet mm)       920          920       950

Hemförsäkring      150          150       150

Hushålls-el       330          330       420

Summa per månad 2011    5570        5200      8870
Genomsnitt för
ensam man + kv/mån  5385

Årskostnader år 2011, förvärvs-
arbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive
gemensamma kostnader:   Ensam man Ensam kv. Makar
Summa per månad 2010   5570      5200           8870
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man + kv/mån         5385

2011 per år:          64620          106440
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4700         56400
Makar 3rok, 12x 5700                                              68400
Summa per år 2010,
bostad + övrigt       121020          174840
Förvärvsarbetande:arbets-
resor+ fackavgifter säg        13080            26160

Summa per år 2011:
bostad + övrigt       134100          201000
Här är inget räknat för 
höga semesterkostnader eller 
andra resor än lokalresor.

Säg för enkelhets skull,
avrundat       134 000          201 000     

Makar 150 % av ensam.

Ensam man                                 136320
Ensam kvinna                             131880



Pensionärer 2011.  
I förhållande till förvärvsarbetande ickepensionärer: 
Livsmedel: man 1710 kr per mån = 310 kr lägre per månad, kvinna 
1450 = 140 kr lägre, genomsnitt m+kv 225 kr lägre per mån = 2700 kr 
per år.  
Busskort: 270 kr lägre per mån = 3240 kr per år. 
Fackavgift: 450 kr lägre per månad =5400 kr per år. 
Läkare och läkemedel : 900+1800 = 2700 kr högre per år. 
Summa: Ensam 8640 kr lägre. Makar 17280 lägre . 
Hemtjänst: (lågt räknat) ensam 1200 kr per år, makar 1800 per år. 
Summa cirka ensam 7440 kr, makar tillsammans cirka 15480 kr 
lägre än förvärvsarbetande icke-pensionär. 
Säg totalsumma:    
Ensam : 134100-7440 = 126660 ,    säg 127000       
Makar tillsammans: 201000-15480 = 185520 säg 186000       
Makar 146 % av ensam

17 januari 2011  Sven Wimnell



2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för 
ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor=61 200kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam      Makar lika   Årsinkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt  Över-   inkomst         per person
lön     /mån   /år     /mån /år   skott/år  Överskott/år 
 6001    1364   16368   4637  55644  -64356  -68712 (55644x 2 - 180000)    
 7001    1628   19536   5373  64476  -55524  -51048    84 000 
 8001    1892   22704   6109  73308  -46692  -33384     96 000
 9001    2161   25932   6840  82080  -37920  -15840   108 000
10001   2491   29892   7510  90120  -29880       240  kris- 120 000
11001   2849   34188   8152  97824   -22176   15648  gräns  132 000
12001   3212   38544  8789  104468  -14532   20936   144 000
13001   3575   42900  9426  113112   - 6888   46224    156 000
14001   3938   47256 10063 120756       756  kris-  61512   168 000
15001   4301   51612 10700 128400     8400 gräns    76800   180 000  
16001   4664   55968 11337 136044   16044    92088  192 000
17001   5027   60324 11974 143688   23688  107376  204 000
18001   5390   64680 12611 151332   31332  122554  216 000
19001   5753   69036 13248 158976   38976  137952  228 000
20001   6151   73812 13850 166200   46200  152400  240 000
21001   6514   78168 14487 173844   53844  167688   252 000
22001   6877   82524 15124 181488   61488  182976  264 000
23001   7240   86880 15761 189132   69132  198264  276 000
24001   7603   91236 16398 196776   76776  213552   288 000
25001   7966   95592 17035 204420   84420  228840  300 000
26001   8324   99888 17677 212124   92124  244248   312 000
27001   8799 105588 18202 218424   98424  256848  324 000
29001   9859 118308 19142 229704 109704  279408  348 000
30001 10389 124668 19612 253344 115344  290688  360 000
35001 13039 156468 21962 263544 143544  347088  420 000
40001 15731 188772 24270 291240 171240  402480  480 000
45001 18631 223572 26370 316440 196440  452880  540 000
50001 21531 258372 28470 341640 221640  503280   600 000
55001 24431 293172 30570 366840 246840  553680  660 000
60001 27331 327972 32670 392040 272040  604080  720 000

20010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4700 kr per mån = 56 400 kr per år för 
ensam och 5700 kr per mån för makar/sambor= 68400 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 134 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 201 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam       Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt    Över-    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år    skott/år    /år            
 6001      687     8244   5314   63768  -70232    -73464 (63768x2-201000)    
 7001      918   11016   6083   72996  -61004   - 55008             Ensams 
 8001    1149   13788   6852   82224  -51776    -36552           förbättring
 9001    1380   16560   7621   91452  -42548    -18096           på översk.
10001   1644   19728   8357 100284  -33716        -432 kris-   2006 - 2010
11001   1943   23316   9058 108696  -25304     16392 gräns   -3128
12001   2244   26928   9757 117084  -16916     33168   -2384
13001   2545   30540 10456 125472   - 8528     49944    -1640
14001   2846   34152 11155 133860    - 140 kris-    66720     -896
15001   3147   37764 11854 142248    8248 gräns     83496      -152
16001   3448   41376 12553 150636   16636   100272      592
17001   3749   44988 13252 159024   25024   117048    1336
18001   4050   48600 13951 167412   33412   133824    2080
19001   4351   52212 14650 175800   41800   150600                 2824 
20001   4682   56184 15319 183828   49828   166656    3628
21001   4983   59796 16018 192216   58216   183434     4372
22001   5284   63408 16717 200604   66604   200208    5116
23001   5585   67020 17416 208992   74992   216984    5860
24001   5886   70732 18115 217380   83380   233760    6604
25001   6201   74412 18800 225600   91600   250200    7180
26001   6532   78384 19469 233628   99628   266256     7504
27001   6863   82356 20138 241656 107656   282312                 9232
29001   7524   90288 21477 257724 123724   314448  14020
30001   7854   94248 22147 265764 131764   330528  16424
35001 10134 121608 24867 298404 164404   395808  20860
40001 12784 153408 27217 326604 192604   452208  21364
45001 15434 185208 29567 354804 220804   508608  24364
50001 18323 219876 31678 380136 246136   559272   24496
55001 21223 254676 33778 405336 271336   609672  24496
60001 24123 289476 35878 430536 296536   660072  24496



20011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4700 kr per mån = 56 400 kr per år för 
ensam och 5700 kr per mån för makar/sambor= 68400 kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 134 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 201 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam       Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över-     Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år           /år 
  6001     680   8160      5321   63852    -70148                  - 73296
  7001     911  10932     6090    73080   -60920                  - 54840
  8001   1142  13704     6859    82308   -51692                  - 36384
  9001  1373   16476     7628    91536   -42464                  - 17928 
10001  1630   19560     8371  100452   -33548                  -       96 kris-
11001  1930   23160     9071  108852   -25148                     16704 gräns
12001  2231   26772     9770  117240   -16760                     33480
13001  2532   30384   10469  125628   -  8372           50256
14001  2833   33996   11168  134016           16 kris-            67032
15001  3134   37608   11867  142404      8404  grän            83808
16001  3435   41220   12566  150792    16792                    100584
17001  3736   44832   13265  159180    25180                    117360
18001  4037   48444   13964  167568    33568          134136
19001  4338   52056   14663  175956    41956          150912
20001  4669   56028   15332  183984    49984                    166968
21001  4970   59640   16031  192372    58372          183794
22001  5271   63252   16730  200760    66760          200520
23001  5572   66864   17429  209148    75148          217296
24001  5873   70476   18128  217536    83536          234072
25001  6181   74172   18820  225840    91840          250680
26001  6510   78120   19491  233892    99892          266784
27001  6843   82116   20167  242004  108004          283008
29001  7504   90048   21497  257964  123964          314928
30001  7834   94008   22167  266004  132004          331008
35001  9931  119172  25070  300840  166840          400680
40001 12581 150972  27420  329040  195040          457080
45001 15231 182772  29770  357240  223240          513480
50001 18054 216648  31947  383364  249364          565728
55001 20954 251448  34047  408564  274564          616128
60001 23854 286248  36147  433764  299764                    666528

Från Skatteverkets: “Skatter i Sverige. Skattestatistisk 
årsbok 2010.”

Beräkning av ordinarie grundavdrag (personer under 65 år) i 
olika inkomstlägen år 2011
Inkomståret 2011, kr (Income year 2011, SEK)
Taxerad förärvsinkomst Grundavdrag
- 42 800     18 200
42 900 - 116 300   18 300 upp till 32 900
116 400 - 133 600   33 000
133 700 - 336 600   32 900 ner till 12 700
336 700 -    12 600

Statlig inkomstskatt inkomstår 2011
Taxerad förvärvsinkomst
395600 - 560900  20%
560900 -   25%

Jobbskatteavdrag i fyra steg 2007-2010
Inkomståret 2007 infördes en skattelättnad i form av en skattere-
duktion för personer som har inkomster från aktivt förvärvsarbete. 
Jobbskatteavdraget förstärktes i ytterligare tre steg inkomståren 2008, 
2009 och 2010. Syftet med detta s.k. jobbskatteavdrag är att göra det 
mer lönsamt att arbeta och att därigenom öka arbetskraftsdeltagandet. 
Jobbskatteavdraget är högre för dem som fyllt 65 år än för övriga 
åldrar. Skattereduktionen är utformad så att större delen av skattelätt-
naden tillfaller låg- och medelinkomsttagare. För att jobbskatteav-
draget ska hålla takt med prisutvecklingen är det knutet till prisbasbe-
loppet. 4.21 Tabell visar hur stor skattesänkning jobbskatteavdraget 
ger vid olika arbetsinkomst inkomståret 2011. Dessutom visas 
skattesänkningen som procent av arbetsinkomsten.



    Den skattesänkning som redovisas i tabellen gäller för personer som
har hela sin inkomst från arbete samt är under 65 år. Av tabellen 
framgår att det ekonomiska utbytet av att gå från t.ex. heltidsarbets-
löshet till heltidsarbete med en årsinkomst på 250 000 kr ökar, på 
grund av jobbskatteavdraget, med ca 17 000 kr.
    Den genomsnittliga skatten, räknat i antal procentenheter, sjunker 
mest för låginkomsttagare. Därefter minskar skillnaden gradvis för 
högre inkomster. 
    Jobbskatteavdraget är konstruerat så att det ska uppväga den 
ökning av marginaleffekterna som avtrappningen av 
grundavdraget annars ger i intervallet 133 700-336 600 kr.

4.21 Tabell
Skattesänkning i kronor till följd av jobbskatteavdraget för 
personer som inte fyllt 65 år med inkomster från aktivt 
förvärvsarbete. Inkomståret 2011
Arbetsinkomst
per år, kr  Jobbskatteavdrag, kr Jobbskatteavdrag i
         procent av inkomsten
100 000     8 776    8,8
150 000   10 863    7,2
200 000   13 940    7,0
250 000   17 018    6,8
300 000   20 088    6,7
350 000   21 256    6,1
400 000   21 256    5,3
500 000   21 256    4,3
Anm. Egna beräkningar. I beräkningen har använts en
kommunalskattesats på 31,56 procent.
(Observera, att jobbskatteavdraget också innehåller marginal-
skattesänkning i intervallet 133 700-336 600)

Överskotten för ensam har ökat 2011 jämfört med 2010:

Vid inkomst 15 000 kr/månad: med 156 kr/år, från 8248 till 8404 kr 

Vid inkomst 60 000 kr/månad: med 3228 kr/år, från 296 536 till
 299 764, dvs 20 gånger mer än vid 15 000. 

    Behovet av skattelättnader är stort vid inkomst 15 000 kr/månad och 
litet vid inkomst 60 000 kr/månad. 
    Statsministern har i januari 2011 sagt att jobbskatteavdragen i 
framtiden ska ökas på enligt den nuvarande modellen. De rödgröna 
partierna har anledning opponera.
   Jobbskatteavdragen i nuvarande form bör avskaffas. Övergångsvis 
kan man ha jobbskatteavdrag, men lika stora för alla så att skattelätt-
naderna blir samma vid låga och höga inkomster. Man kan också tänka 
sig liknande  jobbskatteavdrag för pensionärer, lämpligt avvägda.

Kommande http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf 
avses innehålla bl a:
Partiledardebatt i Riksdagen den 19 jan 2011 med partiernas 
uppfattningar om arbete, välfärd och skatter mm.
Något om 
SNS Konjunkturrådsrapport 19 januari 2011,
Kommande rapport från OECD,
Kommande rapport från Långtidsutredningen,
Kommande rapport från Finanspolitiska rådet,
Folk och Försvars konferens 18 januari 2011.

http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 

I Sverige pågår bl a två strukturomvandlingar som påverkar ar-
betslösheten:
* Globaliseringen på så sätt att tidigare mindre utvecklade länder nu 
kommit längre i utvecklingen och kan tillverka varor mycket billigare 
än vi kan, bl a länder i Ostasien och Östeuropa. En stor del av värl-
dens elektroniska produkter tillverkas nu i Kina och som exempel: 
många böcker på svenska trycks där. Svenska företag bygger fabriker i 
sådana länder och utnyttjar den billigare arbetskraften. I Sverige ökar 
arbetslösheten.
* IT-revolutionen med datorer och mekaniseringen med robotar mm i 
det svenska näringslivet minskar behovet av mänsklig arbetskraft.

Strukturomvandlingarna medför problem:
* Bortfallet av arbetsmöjligheter i Sverige bör ersättas, vilket ställer 
krav på kreativitet, forskning och investeringar mm som kan ge nya 
produkter, produktionsprocesser och distributionsformer. För hundra år 
sedan arbetade större delen av svenskarna inom lantbruket. När det 
mekaniserades kunde arbetskraften gå över till industrin. Nu kan 
behovet av arbetskraft inom industrin minska och då kan arbetskraften 
gå över till vård, omsorg, utbildning o d. På 1930-talet talade man om 
en stad i Italien där man levde på att tvätta skjortor åt varandra, det är 
knappast en modell för framtidens Sverige. Att hitta nya arbets-
uppgifter är ett stort kapitel, som inte behandlats tillräckligt. 
* De nya förhållandena ställer nya krav på utbildning och erfarenheter 
hos arbetssökande och man måste räkna med att det finns sådana som 
inte kan uppnå de meriter som behövs. Det är en gemensam uppgift att 
se till att alla får rimliga levnadsförhållanden, även de som inte får 
arbetsinkomster.   

Levnadskostnader och inkomstskatter för ensamma och 
makar/sambor. 
     Skattereformen 1970 föregicks av många skatteutredningar. I en 
utredning stod att det inte gick att hitta ett belopp för levnadskostnader 
som kunde ligga till grund för skattefördeningar. Det var mycket dumt 
skrivet. Redan då fanns socialbidragsbelopp att utgå från. Nu är dessa 
belopp tydligare och grundar sig på konsumentverkets budgetar. 
Bostadskostnader är inte med i de beloppen utan bedöms från fall till 
fall. Emellertid finns statistik om svenska folkets bostadsstandard och 
statistik om bostadskostnader. En lägsta rimlig levnadskostnad kan 
beräknas från konsumentverkets budgetar och från statistik om hyror i 
hyreslägenheter i riket eftersom sådana lägenheter är de enda som är 
aktuella vid de lägsta inkomsterna. Det är tillräckligt många hyres-
boende för att det ska duga som grund. Statistiken för andra boende-
former ger skäl för att det är lämpligt. När det gäller bostadsstandard 
ger statistik och utrymmesnormer från Boverket skäl räkna med 2rok 
för ensam och 3rok för makar/sambor.
     Enligt detta blir de  lägsta rimliga levnadskostnaderna 2010 och 
2011 för förvärvsarbetande icke-pensionärer: ensam  134 000 kr och 
för makar/sambor 201 000. Makarnas belopp blir 150% av beloppet 
för ensam, och så har det varit sedan 1970. För  pensionärer blir det 
något annorlunda. 
      Ett problem när man ska avväga inkomstskatterna vid de lägsta 
inkomsterna är att det per person är dyrare levnadskostnader för en 
ensam än för makar/sambor. Sambeskattningen togs bort i skatterefor-
men 1970 och man kan inte få en lämplig skattefördelning genom att 
höja grundavdraget, eftersom det bör vara lika per person. Om man 
sätter grundavdraget så att ensamma får lämplig skatt får makar för låg 
skatt och sätter man grundavdraget så att makar får lämplig skatt får 
ensamma för hög skatt.  Det är därför lämpligt att lösa det problemet 



med bostadsbidrag som kan formas så att man får en bättre fördelning
vid låga inkomster. 
      Som komplement till inkomstskattesystemet finns nu barnbidrag, 
flerbarnstillägg och bostadsbidrag för barnfamiljer som avses korrigera 
skattesystemets skevheter. För barnlösa ungdomar finns också bostads-
bidrag och för barnlösa äldre låginkomster har funnits bostadbidrag, 
som dock tagits bort. Det är skäl att återinföra lämpliga bostadsbidrag 
för barnlösa äldre icke-pensionärer. 
     Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men det 
är mer komplicerat och man måste då också ta med barntillsynskost-
nader. Det är regeringens och riksdagens uppgift att följa barnkost-
naderna och vartefter justera belopp för barnbidrag o d. 
     Tillsynskostnaderna är relativt stora för småbarn, men kostnaderna 
för mat och kläder mm är då relativt låga. För mellanbarn är tillsyns-
kostnaderna lägre och för de största barnen inga alls, men ju äldre 
barnen blir desto högre blir kostnadena för mat och kläder etc. För 
några år sedan blev genomsnittskostnaden inklusive bostadskostnader 
omkring 30 000 kr per barn och år, Nu är det mera. Partierna borde 
redovisa sådant. 
   I detta sammanhang är det lämpligt påpeka TV-avgiftens inverkan. 
Den är orättvis och missgynnar ensamma. Den bör avskaffas för 
hushållen och ersättas med en kollektivavgift för hushållen som beta-
las av riksdagen och som kan bindas till folkmängdens utveckling om  
riksdagen inte förmår fortsätta att avgöra hur mycket som ska  läggas 
på TV. Avgiften är nu drygt 2000 kr per år och är en stor belastning vid 
låga inkomster. TV har en löjlig patrull som åker omkring och sjunger 
för sådana som betalar avgiften samtidigt som man påstår att SVT är 
fri television. Avskaffa snarast TV-avgiften som är att se som en skatt. 
De miljarder som behövs för det kan tas från de stora skattesänkning-
arna som nu förekommer eller på annat sätt. 

Skatteproblem o d har kort behandlats på sidorna 
255-276 i 

Sven Wimnell 30 november 2010 :
En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, 
samhällskunskapen,  partierna, skatterna, s-problemen, 
framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm. 
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Därifrån hämtas följande:

* TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollek-
tivavgift betald av riksdagen.  Ger skattelättnad  2076 kr per hushåll.

* Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer som inte kan 
få ungdomsbostadsbidragen. (Häften av LO-kvinnorna har deltid)
För hushåll utan studiemedel: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 
400 och 4200 kr per månad. Max bidrag 2 850 kr per mån= 34 200 kr 
per år. Avtrappning 20% av inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 
171 000. Slutavtrappat vid inkomst 58500+  171 000= 229 500 kr = 
19125 kr per mån. Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till 
barnfamiljer. Se tabeller på sid 82-83  i 36-39z.pdf.

* Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
    Det nya systemt med garantipensioner ger det omöjligt att kontrol-
lera om pensionerna som utbetalas är riktiga. Reglerna för bostads-
tilläggen är orimliga och bör ändras på flera punkter. Det gäller bland 
annat reglerna för hur kapitalförekomst ska påverka. 
     Det är den rödgröna opinionens skyldighet att tränga in i detta och 
ställa krav.

http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf


    Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggs-
systemet som medför  att taxeringsvärden för fritidshus påverkar bo-
stadstilläggen. Det lär kunna ordnas mycket lätt genom följande 
strykningar  i Lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.: 

“16 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten skall göras för 
förmögenhet beräknad per den 31 december året före det år då ansökan 
om bostadstillägg görs enligt vad som anges i denna paragraf och 17 §. 
    Som förmögenhet räknas den skattepliktiga förmögenheten enligt 
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bort-
seende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostads-
rätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) (strykes: och som utgör den sökandes permanentbostad) 
samt skulder med säkerhet i denna egendom. För sökande som har sin 
bostad i särskild boendeform skall detsamma gälla i fråga om värdet 
av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt (strykes: som utgör
 permanentbostad )för den sökandes make”.

   Att fritidshusens taxeringsvärden ska påverka bostadstilläggen 
infördes under krisåren på 1990-talet. Någon återställning har inte 
skett. Pensionärer med låga inkomster tillhör enligt makthavarna 
en underklass som man inte behöver bry sig om. 
    I systemet för bostadstilläggen bör förmögenhetstillägget på 15% 
(den s k skärpningsregeln) tas bort eller minskas till högst 10%. Om ett 
förmögenhetstillägg ska vara kvar bör beloppsgränserna åtminstone 
motsvara den nivå som gällde 1975 och som efter uppräkning efter 
prisutvecklingen sedan dess år 2005 blev 370 000 kr per pensionär 
(2009 cirka 400 000 kr och 2011 mera). I Sveriges behandlas nu 
lågpensionärerna sämre än 1975.
    Sedan förmögenhetsskatten och fastighetsskatten tagits bort, med 
skattelättnader för icke-pensionärer som kan uppgå till hundratusentals 

kronor, är det orimligt att för låginkomstpensionärer i bostadstilläggs-
systemet  behålla regler om att förmögenheter ska påverka tilläggen. 
    I lagen om bostadstillägg innebär 16§ och17§ att pensionärerna får 
bostadstilläggen reducerade på grund av förmögenhet. När förmögen-
hetsskatten tas bort kan mycket rika icke-pensionärer få stora skatte-
lättnader. Det är då olämpligt att de sämst ställda pensionärerna har 
kvar förmögenhetsreglerna i 16§ och 17§, de bör tas bort så att 
förmögenhet i alla former på inget sätt minskar bostadstilläggen. 16§ 
och 17§ bör upphöra att gälla. 
  I systemet för bostadstilläggen bör man mildra minskningen av 
tilläggen som är en följd av kapitalinkomster. Med de låga räntorna på 
sparmedel, vanligen lägre än inflationen, medför skatten 30% att kapi-
talets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar 
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har margi-
naleffekt ensam 2009 88-95% på pensionsinkomster, dvs får behålla 
mycket litet av ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen  
62% av kapitalinkomsterna verkar förföljelse, det borde bort. 

2009: Ensam pension 92876-135676: marginaleffekt skatt 33% + 
avtrappning bostadstillägg 62%, summa 95%.
Ensam pension över 135676: 36,3+50= 86,3%
Make pension 82818-125618 :95%
Make pension över 125618: 86,3% 



Skatteavdrag för månadslön 2011. 
Tabell 33 
Lön kr           Preliminär skatt för kolumn 
                        1 2     3 4      5 6
      1 - 1500     0 0     0 0     0  0 
1501 - 1600 109 0 108 0 109 27 
1601 - 1700 118 0 116 0 118 60 
1701 - 1800 128 0 125 0 128 93 
1801 - 1900 137 0 133 0 137 126 
1901 - 2000 147 0 141 0 159 159 
2001 - 2100 157 0 150 0 192 192 
2101 - 2200 158 0 150 0 225 225 
2201 - 2300 167 0 158 0 258 258 
2301 - 2400 177 0 166 0 291 291 
2401 - 2500 186 0 175 0 324 324 
2501 - 2600 196 0 183 0 357 357 
2601 - 2700 205 0 191 0 390 390 
2701 - 2800 215 0 200 0 423 423 
2801 - 2900 216 0 200 0 456 456 
2901 - 3000 226 0 208 0 489 489 
3001 - 3100 235 0 216 0 522 522 
3101 - 3200 245 0 225 0 555 555 
3201 - 3300 254 0 233 0 588 588 
3301 - 3400 264 0 241 0 621 621 
3401 - 3500 265 0 241 0 654 654 
3501 - 3600 274 30 251 1 684 684 
3601 - 3700 284 60 260 2 709 709 
3701 - 3800 293 88 269 3 737 737 
3801 - 3900 302 118 279 4 764 764 
3901 - 4000 312 148 288 5 789 789 
4001 - 4100 313 178 289 6 816 816 
4101 - 4200 322 209 299 7 841 841 
4201 - 4300 331 236 308 8 869 869 
4301 - 4400 340 266 318 9 896 896 
4401 - 4500 350 297 327 10 921 921 
4501 - 4600 359 327 336 11 948 948 
4601 - 4700 360 357 338 13 973 973 
4701 - 4800 380 385 347 14 1001 1001 

4801 - 4900 403 415 356 15 1028 1028 
4901 - 5000 426 445 366 16 1053 1053 
5001 - 5100 449 475 375 17 1080 1080 
5101 - 5200 472 506 385 18 1105 1105 
5201 - 5300 495 533 394 19 1133 1133 
5301 - 5400 519 563 395 20 1160 1160 
5401 - 5500 542 594 404 21 1185 1185 
5501 - 5600 565 624 414 22 1212 1212 
5601 - 5700 588 654 423 23 1237 1237 
5701 - 5800 611 682 433 24 1265 1265 
5801 - 5900 634 712 442 25 1292 1292 
5901 - 6000 657 742 443 27 1317 1317 
6001 - 6100 680 772 453 28 1344 1344 
6101 - 6200 703 803 462 29 1369 1369 
6201 - 6300 726 830 471 30 1397 1397 
6301 - 6400 750 860 481 31 1424 1424 
6401 - 6500 773 891 490 32 1449 1449 
6501 - 6600 796 921 491 33 1476 1476 
6601 - 6700 819 951 501 34 1501 1501 
6701 - 6800 842 979 510 35 1529 1529 
6801 - 6900 865 1009 520 36 1556 1556 
6901 - 7000 888 1039 529 37 1581 1581 
7001 - 7100 911 1069 538 38 1608 1608 
7101 - 7200 934 1100 540 40 1633 1633 
7201 - 7300 957 1127 549 41 1661 1661 
7301 - 7400 980 1157 558 42 1688 1688 
7401 - 7500 1003 1188 568 43 1713 1713 
7501 - 7600 1027 1218 577 44 1740 1740 
7601 - 7700 1050 1248 587 45 1765 1765 
7701 - 7800 1073 1276 596 46 1793 1793 
7801 - 7900 1096 1306 597 47 1820 1820 
7901 - 8000 1119 1336 606 48 1845 1845 
8001 - 8100 1142 1366 616 49 1872 1872 
8101 - 8200 1165 1397 625 50 1897 1897 
8201 - 8300 1188 1424 635 51 1925 1925 
8301 - 8400 1211 1454 644 52 1952 1952 
8401 - 8500 1234 1485 645 54 1977 1977 
8501 - 8600 1258 1515 655 55 2004 2004 
8601 - 8700 1281 1545 664 56 2029 2029 
8701 - 8800 1304 1573 673 57 2057 2057 



8801 - 8900 1327 1603 683 58 2084 2084 
8901 - 9000 1350 1633 692 59 2109 2109 
9001 - 9100 1373 1663 693 60 2136 2136 
9101 - 9200 1396 1694 703 61 2161 2161 
9201 - 9300 1419 1721 712 62 2189 2189 
9301 - 9400 1442 1751 722 63 2216 2216 
9401 - 9500 1465 1782 731 64 2241 2241 
9501 - 9600 1488 1812 740 82 2268 2268 
9601 - 9700 1512 1842 742 107 2293 2293 
9701 - 9800 1541 1870 751 130 2326 2326 
9801 - 9900 1571 1900 760 155 2359 2359 
9901 - 10000 1600 1930 770 180 2392 2392 
10001 - 10100 1630 1960 779 205 2425 2425 
10101 - 10200 1660 1991 789 231 2458 2458 
10201 - 10300 1690 2018 798 253 2491 2491 
10301 - 10400 1720 2048 799 278 2524 2524 
10401 - 10500 1750 2079 808 304 2557 2557 
10501 - 10600 1780 2109 818 329 2590 2590 
10601 - 10700 1810 2139 827 354 2623 2623 
10701 - 10800 1840 2167 837 377 2656 2656 
10801 - 10900 1870 2197 846 402 2689 2689 
10901 - 11000 1900 2227 847 427 2722 2722 
11001 - 11100 1930 2257 857 452 2755 2755 
11101 - 11200 1960 2288 866 478 2791 2791 
11201 - 11300 1990 2315 875 500 2827 2827 
11301 - 11400 2021 2345 885 525 2865 2865 
11401 - 11500 2051 2376 894 551 2901 2901 
11501 - 11600 2081 2406 895 576 2937 2937 
11601 - 11700 2111 2436 905 601 2972 2972 
11701 - 11800 2141 2464 914 624 3008 3008 
11801 - 11900 2171 2494 924 649 3047 3047 
11901 - 12000 2201 2524 933 674 3082 3082 
12001 - 12100 2231 2554 942 699 3118 3118 
12101 - 12200 2261 2585 944 725 3154 3154 
12201 - 12300 2291 2612 953 747 3190 3190 
12301 - 12400 2322 2642 962 772 3228 3228 
12401 - 12500 2352 2673 972 798 3264 3264 
12501 - 12600 2382 2703 981 823 3300 3300 
12601 - 12700 2412 2733 991 848 3335 3335 
12701 - 12800 2442 2761 1000 871 3371 3371 

12801 - 12900 2472 2791 1001 896 3410 3410 
12901 - 13000 2502 2821 1010 921 3445 3445 
13001 - 13100 2532 2851 1020 946 3481 3481 
13101 - 13200 2562 2882 1029 972 3517 3517 
13201 - 13300 2592 2909 1039 994 3553 3553 
13301 - 13400 2623 2939 1048 1019 3591 3591 
13401 - 13500 2653 2970 1049 1045 3627 3627 
13501 - 13600 2683 3000 1070 1070 3663 3663 
13601 - 13700 2713 3030 1095 1095 3698 3698 
13701 - 13800 2743 3060 1120 1120 3734 3734 
13801 - 13900 2773 3093 1148 1148 3773 3773 
13901 - 14000 2803 3126 1176 1176 3808 3808 
14001 - 14100 2833 3159 1204 1204 3844 3844 
14101 - 14200 2863 3192 1232 1232 3880 3880 
14201 - 14300 2893 3225 1260 1260 3916 3916 
14301 - 14400 2924 3258 1288 1288 3954 3954 
14401 - 14500 2954 3291 1316 1316 3990 3990 
14501 - 14600 2984 3324 1344 1344 4026 4026 
14601 - 14700 3014 3357 1372 1372 4061 4061 
14701 - 14800 3044 3390 1400 1400 4097 4097 
14801 - 14900 3074 3423 1428 1428 4136 4136 
14901 - 15000 3104 3456 1456 1456 4171 4171 
15001 - 15100 3134 3489 1484 1484 4207 4207 
15101 - 15200 3164 3522 1512 1512 4243 4243 
15201 - 15300 3194 3555 1540 1540 4279 4279 
15301 - 15400 3225 3588 1568 1568 4317 4317
15401 - 15500 3255 3621 1596 1596 4353 4353 
15501 - 15600 3285 3654 1624 1624 4389 4389 
15601 - 15700 3315 3687 1652 1652 4424 4424 
15701 - 15800 3345 3720 1680 1680 4460 4460 
15801 - 15900 3375 3753 1708 1708 4499 4499 
15901 - 16000 3405 3786 1736 1736 4534 4534 
16001 - 16100 3435 3819 1764 1764 4570 4570 
16101 - 16200 3465 3852 1792 1792 4606 4606 
16201 - 16300 3495 3885 1820 1820 4642 4642 
16301 - 16400 3526 3918 1848 1848 4680 4680 
16401 - 16500 3556 3951 1876 1876 4716 4716 
16501 - 16600 3586 3984 1904 1904 4752 4752 
16601 - 16700 3616 4017 1932 1932 4787 4787 
16701 - 16800 3646 4050 1960 1960 4823 4823 



16801 - 16900 3676 4083 1988 1988 4862 4862 
16901 - 17000 3706 4116 2016 2016 4897 4897 
17001 - 17100 3736 4149 2044 2044 4933 4933 
17101 - 17200 3766 4185 2075 2075 4969 4969 
17201 - 17300 3796 4221 2106 2106 5005 5005 
17301 - 17400 3827 4257 2137 2137 5043 5043 
17401 - 17500 3857 4292 2167 2167 5079 5079 
17501 - 17600 3887 4328 2198 2198 5115 5115 
17601 - 17700 3917 4364 2229 2229 5150 5150 
17701 - 17800 3947 4400 2260 2260 5186 5186 
17801 - 17900 3977 4435 2290 2290 5225 5225 
17901 - 18000 4007 4471 2321 2321 5260 5260 
18001 - 18100 4037 4507 2352 2352 5296 5296 
18101 - 18200 4067 4543 2383 2383 5332 5332 
18201 - 18300 4097 4581 2416 2416 5368 5368 
18301 - 18400 4128 4617 2447 2447 5406 5406 
18401 - 18500 4158 4653 2478 2478 5442 5442 
18501 - 18600 4188 4688 2508 2508 5478 5478 
18601 - 18700 4218 4724 2539 2539 5513 5513 
18701 - 18800 4248 4760 2570 2570 5549 5549 
18801 - 18900 4278 4796 2601 2601 5588 5588 
18901 - 19000 4308 4831 2631 2631 5623 5623 
19001 - 19100 4338 4867 2662 2662 5659 5659 
19101 - 19200 4368 4903 2693 2693 5695 5695 
19201 - 19300 4398 4939 2724 2724 5731 5731 
19301 - 19400 4429 4974 2754 2754 5769 5769 
19401 - 19500 4459 5013 2788 2788 5805 5805 
19501 - 19600 4489 5049 2819 2819 5841 5841 
19601 - 19700 4519 5084 2849 2849 5876 5876 
19701 - 19800 4549 5120 2880 2880 5912 5912 
19801 - 19900 4579 5156 2911 2911 5951 5951 
19901 - 20000 4609 5192 2942 2942 5986 5986 
20001 - 20200 4669 5263 3003 3003 6058 6058 
20201 - 20400 4730 5335 3065 3065 6132 6132 
20401 - 20600 4790 5406 3126 3126 6204 6204 
20601 - 20800 4850 5480 3190 3190 6275 6275 
20801 - 21000 4910 5552 3252 3252 6349 6349 
21001 - 21200 4970 5623 3313 3313 6421 6421 
21201 - 21400 5031 5695 3375 3375 6495 6495 
21401 - 21600 5091 5766 3436 3436 6567 6567 

21601 - 21800 5151 5838 3498 3498 6638 6638 
21801 - 22000 5211 5912 3562 3562 6712 6712 
22001 - 22200 5271 5984 3624 3624 6784 6784 
22201 - 22400 5331 6055 3685 3685 6858 6858 
22401 - 22600 5392 6127 3747 3747 6930 6930 
22601 - 22800 5452 6198 3808 3808 7001 7001 
22801 - 23000 5512 6270 3870 3870 7075 7075 
23001 - 23200 5572 6341 3931 3931 7147 7147 
23201 - 23400 5632 6415 3995 3995 7221 7221 
23401 - 23600 5693 6487 4057 4057 7293 7293 
23601 - 23800 5753 6558 4118 4118 7364 7364 
23801 - 24000 5813 6630 4180 4180 7438 7438 
24001 - 24200 5873 6701 4241 4241 7510 7510 
24201 - 24400 5933 6773 4303 4303 7584 7584 
24401 - 24600 5994 6847 4367 4367 7656 7656 
24601 - 24800 6054 6919 4429 4429 7727 7727 
24801 - 25000 6115 6990 4490 4490 7801 7801 
25001 - 25200 6181 7062 4562 4562 7873 7873 
25201 - 25400 6247 7133 4633 4633 7947 7947 
25401 - 25600 6313 7205 4705 4705 8019 8019 
25601 - 25800 6379 7279 4779 4779 8090 8090 
25801 - 26000 6446 7350 4850 4850 8164 8164 
26001 - 26200 6512 7422 4922 4922 8236 8236 
26201 - 26400 6578 7493 4993 4993 8310 8310 
26401 - 26600 6644 7565 5065 5065 8382 8382 
26601 - 26800 6711 7636 5136 5136 8453 8453 
26801 - 27000 6777 7711 5211 5211 8527 8527 
27001 - 27200 6843 7782 5282 5282 8599 8599 
27201 - 27400 6909 7854 5354 5354 8673 8673 
27401 - 27600 6976 7925 5425 5425 8745 8745 
27601 - 27800 7042 7997 5497 5497 8816 8816 
27801 - 28000 7108 8068 5568 5568 8890 8890 
28001 - 28200 7174 8140 5640 5640 8959 8959 
28201 - 28400 7240 8214 5714 5714 9025 9025 
28401 - 28600 7306 8285 5785 5785 9091 9091 
28601 - 28800 7372 8357 5857 5857 9157 9157 
28801 - 29000 7438 8428 5928 5928 9223 9223 
29001 - 29200 7504 8500 6000 6000 9289 9289 
29201 - 29400 7570 8571 6071 6071 9355 9355 
29401 - 29600 7636 8646 6146 6146 9421 9421 



29601 - 29800 7702 8717 6217 6217 9487 9487 
29801 - 30000 7768 8789 6289 6289 9553 9553 
30001 - 30200 7834 8860 6360 6360 9619 9619 
30201 - 30400 7900 8932 6432 6432 9685 9685 
30401 - 30600 7966 9003 6503 6503 9751 9751 
30601 - 30800 8032 9077 6577 6577 9817 9817 
30801 - 31000 8098 9149 6649 6649 9883 9883 
31001 - 31200 8164 9220 6720 6720 9949 9949 
31201 - 31400 8230 9292 6792 6792 10015 10015 
31401 - 31600 8296 9363 6863 6863 10081 10081 
31601 - 31800 8362 9435 6935 6935 10147 10147 
31801 - 32000 8428 9509 7009 7009 10213 10213 
32001 - 32200 8494 9581 7081 7081 10279 10279 
32201 - 32400 8560 9652 7152 7152 10345 10345 
32401 - 32600 8626 9724 7224 7224 10411 10411 
32601 - 32800 8692 9795 7295 7295 10477 10477 
32801 - 33000 8765 9867 7367 7367 10550 10550 
33001 - 33200 8871 9938 7438 7438 10656 10656 
33201 - 33400 8977 10012 7512 7512 10762 10762 
33401 - 33600 9083 10084 7584 7584 10868 10868 
33601 - 33800 9189 10155 7655 7655 10974 10974 
33801 - 34000 9295 10227 7727 7727 11080 11080 
34001 - 34200 9401 10298 7798 7798 11186 11186 
34201 - 34400 9507 10370 7870 7870 11292 11292 
34401 - 34600 9613 10444 7944 7944 11398 11398 
34601 - 34800 9719 10516 8016 8016 11504 11504 
34801 - 35000 9825 10620 8120 8120 11610 11610 
35001 - 35200 9931 10735 8235 8235 11716 11716 
35201 - 35400 10037 10850 8350 8350 11822 11822 
35401 - 35600 10143 10965 8465 8465 11928 11928 
35601 - 35800 10249 11084 8584 8584 12034 12034 
35801 - 36000 10355 11199 8699 8699 12140 12140 
36001 - 36200 10461 11314 8814 8814 12246 12246 
36201 - 36400 10567 11429 8929 8929 12352 12352 
36401 - 36600 10673 11543 9043 9043 12458 12458 
36601 - 36800 10779 11658 9158 9158 12564 12564 
36801 - 37000 10885 11778 9278 9278 12670 12670 
37001 - 37200 10991 11892 9392 9392 12776 12776 
37201 - 37400 11097 12007 9507 9507 12882 12882 
37401 - 37600 11203 12122 9622 9622 12988 12988 

37601 - 37800 11309 12237 9737 9737 13094 13094 
37801 - 38000 11415 12352 9852 9852 13200 13200 
38001 - 38200 11521 12467 9967 9967 13306 13306 
38201 - 38400 11627 12586 10086 10086 13412 13412 
38401 - 38600 11733 12701 10201 10201 13518 13518 
38601 - 38800 11839 12815 10315 10315 13624 13624
38801 - 39000 11945 12930 10430 10430 13730 13730 
39001 - 39200 12051 13045 10545 10545 13836 13836 
39201 - 39400 12157 13160 10660 10660 13942 13942 
39401 - 39600 12263 13279 10779 10779 14048 14048 
39601 - 39800 12369 13394 10894 10894 14154 14154 
39801 - 40000 12475 13509 11009 11009 14260 14260 
40001 - 40200 12581 13624 11124 11124 14366 14366 
40201 - 40400 12687 13739 11239 11239 14472 14472 
40401 - 40600 12793 13853 11353 11353 14578 14578 
40601 - 40800 12899 13973 11473 11473 14684 14684 
40801 - 41000 13005 14087 11587 11587 14790 14790 
41001 - 41200 13111 14202 11702 11702 14896 14896 
41201 - 41400 13217 14317 11817 11817 15002 15002 
41401 - 41600 13323 14432 11932 11932 15108 15108 
41601 - 41800 13429 14547 12047 12047 15214 15214 
41801 - 42000 13535 14666 12166 12166 15320 15320 
42001 - 42200 13641 14781 12281 12281 15426 15426 
42201 - 42400 13747 14896 12396 12396 15532 15532 
42401 - 42600 13853 15011 12511 12511 15638 15638 
42601 - 42800 13959 15125 12625 12625 15744 15744 
42801 - 43000 14065 15240 12740 12740 15850 15850 
43001 - 43200 14171 15355 12855 12855 15956 15956 
43201 - 43400 14277 15474 12974 12974 16062 16062 
43401 - 43600 14383 15589 13089 13089 16168 16168 
43601 - 43800 14489 15695 13195 13195 16274 16274 
43801 - 44000 14595 15801 13301 13301 16380 16380 
44001 - 44200 14701 15907 13407 13407 16486 16486 
44201 - 44400 14807 16013 13513 13513 16592 16592 
44401 - 44600 14913 16119 13619 13619 16698 16698 
44601 - 44800 15019 16225 13725 13725 16804 16804 
44801 - 45000 15125 16331 13831 13831 16910 16910 
45001 - 45200 15231 16437 13937 13937 17016 17016 
45201 - 45400 15337 16543 14043 14043 17122 17122 
45401 - 45600 15443 16649 14149 14149 17228 17228 



45601 - 45800 15549 16755 14255 14255 17334 17334 
45801 - 46000 15655 16861 14361 14361 17440 17440 
46001 - 46200 15761 16967 14467 14467 17546 17546 
46201 - 46400 15867 17073 14573 14573 17652 17652 
46401 - 46600 15973 17179 14679 14679 17758 17758 
46601 - 46800 16082 17285 14785 14785 17867 17867 
46801 - 47000 16198 17391 14891 14891 17983 17983 
47001 - 47200 16314 17497 14997 14997 18099 18099 
47201 - 47400 16430 17603 15103 15103 18215 18215 
47401 - 47600 16546 17709 15209 15209 18331 18331 
47601 - 47800 16662 17815 15315 15315 18447 18447 
47801 - 48000 16778 17929 15429 15429 18563 18563 
48001 - 48200 16894 18045 15545 15545 18679 18679 
48201 - 48400 17010 18161 15661 15661 18795 18795 
48401 - 48600 17126 18277 15777 15777 18911 18911 
48601 - 48800 17242 18393 15893 15893 19027 19027 
48801 - 49000 17358 18509 16009 16009 19143 19143 
49001 - 49200 17474 18625 16125 16125 19259 19259 
49201 - 49400 17590 18741 16241 16241 19375 19375 
49401 - 49600 17706 18857 16357 16357 19491 19491 
49601 - 49800 17822 18973 16473 16473 19607 19607 
49801 - 50000 17938 19089 16589 16589 19723 19723 
50001 - 50200 18054 19205 16705 16705 19839 19839 
50201 - 50400 18170 19321 16821 16821 19955 19955 
50401 - 50600 18286 19437 16937 16937 20071 20071 
50601 - 50800 18402 19553 17053 17053 20187 20187 
50801 - 51000 18518 19669 17169 17169 20303 20303 
51001 - 51200 18634 19785 17285 17285 20419 20419 
51201 - 51400 18750 19901 17401 17401 20535 20535 
51401 - 51600 18866 20017 17517 17517 20651 20651 
51601 - 51800 18982 20133 17633 17633 20767 20767 
51801 - 52000 19098 20249 17749 17749 20883 20883 
52001 - 52200 19214 20365 17865 17865 20999 20999 
52201 - 52400 19330 20481 17981 17981 21115 21115 
52401 - 52600 19446 20597 18097 18097 21231 21231 
52601 - 52800 19562 20713 18213 18213 21347 21347 
52801 - 53000 19678 20829 18329 18329 21463 21463 
53001 - 53200 19794 20945 18445 18445 21579 21579 
53201 - 53400 19910 21061 18561 18561 21695 21695 
53401 - 53600 20026 21177 18677 18677 21811 21811 

53601 - 53800 20142 21293 18793 18793 21927 21927 
53801 - 54000 20258 21409 18909 18909 22043 22043 
54001 - 54200 20374 21525 19025 19025 22159 22159 
54201 - 54400 20490 21641 19141 19141 22275 22275 
54401 - 54600 20606 21757 19257 19257 22391 22391 
54601 - 54800 20722 21873 19373 19373 22507 22507 
54801 - 55000 20838 21989 19489 19489 22623 22623 
55001 - 55200 20954 22105 19605 19605 22739 22739 
55201 - 55400 21070 22221 19721 19721 22855 22855 
55401 - 55600 21186 22337 19837 19837 22971 22971 
55601 - 55800 21302 22453 19953 19953 23087 23087 
55801 - 56000 21418 22569 20069 20069 23203 23203 
56001 - 56200 21534 22685 20185 20185 23319 23319 
56201 - 56400 21650 22801 20301 20301 23435 23435 
56401 - 56600 21766 22917 20417 20417 23551 23551 
56601 - 56800 21882 23033 20533 20533 23667 23667 
56801 - 57000 21998 23149 20649 20649 23783 23783 
57001 - 57200 22114 23265 20765 20765 23899 23899 
57201 - 57400 22230 23381 20881 20881 24015 24015 
57401 - 57600 22346 23497 20997 20997 24131 24131 
57601 - 57800 22462 23613 21113 21113 24247 24247 
57801 - 58000 22578 23729 21229 21229 24363 24363 
58001 - 58200 22694 23845 21345 21345 24479 24479 
58201 - 58400 22810 23961 21461 21461 24595 24595 
58401 - 58600 22926 24077 21577 21577 24711 24711 
58601 - 58800 23042 24193 21693 21693 24827 24827 
58801 - 59000 23158 24309 21809 21809 24943 24943 
59001 - 59200 23274 24425 21925 21925 25059 25059 
59201 - 59400 23390 24541 22041 22041 25175 25175 
59401 - 59600 23506 24657 22157 22157 25291 25291 
59601 - 59800 23622 24773 22273 22273 25407 25407 
59801 - 60000 23738 24889 22389 22389 25523 25523 
60001 - 60200 23854 25005 22505 22505 25639 25639 
60201 - 60400 23970 25121 22621 22621 25755 25755 
60401 - 60600 24086 25237 22737 22737 25871 25871 
60601 - 60800 24202 25353 22853 22853 25987 25987 
60801 - 61000 24318 25469 22969 22969 26103 26103 
61001 - 61200 24434 25585 23085 23085 26219 26219 
61201 - 61400 24550 25701 23201 23201 26335 26335 
61401 - 61600 24666 25817 23317 23317 26451 26451 



61601 - 61800 24782 25933 23433 23433 26567 26567 
61801 - 62000 24898 26049 23549 23549 26683 26683 
62001 - 62200 25014 26165 23665 23665 26799 26799 
62201 - 62400 25130 26281 23781 23781 26915 26915 
62401 - 62600 25246 26397 23897 23897 27031 27031 
62601 - 62800 25362 26513 24013 24013 27147 27147 
62801 - 63000 25478 26629 24129 24129 27263 27263 
63001 - 63200 25594 26745 24245 24245 27379 27379 
63201 - 63400 25710 26861 24361 24361 27495 27495 
63401 - 63600 25826 26977 24477 24477 27611 27611 
63601 - 63800 25942 27093 24593 24593 27727 27727 
63801 - 64000 26058 27209 24709 24709 27843 27843 
64001 - 64200 26174 27325 24825 24825 27959 27959 
64201 - 64400 26290 27441 24941 24941 28075 28075 
64401 - 64600 26406 27557 25057 25057 28191 28191 
64601 - 64800 26522 27673 25173 25173 28307 28307 
64801 - 65000 26638 27789 25289 25289 28423 28423 
65001 - 65200 26754 27905 25405 25405 28539 28539 
65201 - 65400 26870 28021 25521 25521 28655 28655 
65401 - 65600 26986 28137 25637 25637 28771 28771 
65601 - 65800 27102 28253 25753 25753 28887 28887 
65801 - 66000 27218 28369 25869 25869 29003 29003 
66001 - 66200 27334 28485 25985 25985 29119 29119 
66201 - 66400 27450 28601 26101 26101 29235 29235 
66401 - 66600 27566 28717 26217 26217 29351 29351 
66601 - 66800 27682 28833 26333 26333 29467 29467
66801 - 67000 27798 28949 26449 26449 29583 29583 
67001 - 67200 27914 29065 26565 26565 29699 29699 
67201 - 67400 28030 29181 26681 26681 29815 29815 
67401 - 67600 28146 29297 26797 26797 29931 29931 
67601 - 67800 28262 29413 26913 26913 30047 30047 
67801 - 68000 28378 29529 27029 27029 30163 30163 
68001 - 68200 28494 29645 27145 27145 30279 30279 
68201 - 68400 28610 29761 27261 27261 30395 30395 
68401 - 68600 28726 29877 27377 27377 30511 30511 
68601 - 68800 28842 29993 27493 27493 30627 30627 
68801 - 69000 28958 30109 27609 27609 30743 30743 
69001 - 69200 29074 30225 27725 27725 30859 30859 
69201 - 69400 29190 30341 27841 27841 30975 30975 
69401 - 69600 29306 30457 27957 27957 31091 31091 

69601 - 69800 29422 30573 28073 28073 31207 31207 
69801 - 70000 29538 30689 28189 28189 31323 31323 
70001 - 70200 29654 30805 28305 28305 31439 31439 
70201 - 70400 29770 30921 28421 28421 31555 31555 
70401 - 70600 29886 31037 28537 28537 31671 31671 
70601 - 70800 30002 31153 28653 28653 31787 31787 
70801 - 71000 30118 31269 28769 28769 31903 31903 
71001 - 71200 30234 31385 28885 28885 32019 32019 
71201 - 71400 30350 31501 29001 29001 32135 32135 
71401 - 71600 30466 31617 29117 29117 32251 32251 
71601 - 71800 30582 31733 29233 29233 32367 32367 
71801 - 72000 30698 31849 29349 29349 32483 32483 
72001 - 72200 30814 31965 29465 29465 32599 32599 
72201 - 72400 30930 32081 29581 29581 32715 32715 
72401 - 72600 31046 32197 29697 29697 32831 32831 
72601 - 72800 31162 32313 29813 29813 32947 32947 
72801 - 73000 31278 32429 29929 29929 33063 33063 
73001 - 73200 31394 32545 30045 30045 33179 33179 
73201 - 73400 31510 32661 30161 30161 33295 33295 
73401 - 73600 31626 32777 30277 30277 33411 33411 
73601 - 73800 31742 32893 30393 30393 33527 33527 
73801 - 74000 31858 33009 30509 30509 33643 33643 
74001 - 74200 31974 33125 30625 30625 33759 33759 
74201 - 74400 32090 33241 30741 30741 33875 33875 
74401 - 74600 32206 33357 30857 30857 33991 33991 
74601 - 74800 32322 33473 30973 30973 34107 34107 
74801 - 75000 32438 33589 31089 31089 34223 34223 
75001 - 75200 32554 33705 31205 31205 34339 34339 
75201 - 75400 32670 33821 31321 31321 34455 34455 
75401 - 75600 32786 33937 31437 31437 34571 34571 
75601 - 75800 32902 34053 31553 31553 34687 34687 
75801 - 76000 33018 34169 31669 31669 34803 34803 
76001 - 76200 33134 34285 31785 31785 34919 34919 
76201 - 76400 33250 34401 31901 31901 35035 35035 
76401 - 76600 33366 34517 32017 32017 35151 35151 
76601 - 76800 33482 34633 32133 32133 35267 35267 
76801 - 77000 33598 34749 32249 32249 35383 35383 
77001 - 77200 33714 34865 32365 32365 35499 35499 
77201 - 77400 33830 34981 32481 32481 35615 35615 
77401 - 77600 33946 35097 32597 32597 35731 35731 



77601 - 77800 34062 35213 32713 32713 35847 35847 
77801 - 78000 34178 35329 32829 32829 35963 35963 
78001 - 78200 34294 35445 32945 32945 36079 36079 
78201 - 78400 34410 35561 33061 33061 36195 36195 
78401 - 78600 34526 35677 33177 33177 36311 36311 
78601 - 78800 34642 35793 33293 33293 36427 36427 
78801 - 79000 34758 35909 33409 33409 36543 36543 
79001 - 79200 34874 36025 33525 33525 36659 36659 
79201 - 79400 34990 36141 33641 33641 36775 36775 
79401 - 79600 35106 36257 33757 33757 36891 36891 
79601 - 79800 35222 36373 33873 33873 37007 37007 
79801 - 80000 35338 36489 33989 33989 37123 37123 
                        %  %  %  %  %  % 
80001 - 80200 44 46 42 42 46 46 
80201 - 80600 44 46 43 43 46 46 
80601 - 81800 44 46 43 43 47 47 
81801 - 85400 45 46 43 43 47 47 
85401 - 86000 45 46 44 44 47 47 
86001 - 88200 45 47 44 44 47 47 
88201 - 88400 45 47 44 44 48 48 
88401 - 91800 46 47 44 44 48 48 
91801 - 94200 46 47 45 45 48 48 
94201 - 96000 46 48 45 45 48 48 
96001 - 97600 47 48 45 45 48 48 
97601 - 99200 47 48 45 45 49 49 
99201 - 104200 47 48 46 46 49 49 
104201 - 105200 47 49 46 46 49 49 
105201 - 107800 48 49 46 46 49 49 
107801 - 109000 48 49 47 47 49 49 
109001 - 116400 48 49 47 47 50 50 
116401 - 118000 49 50 47 47 50 50 
118001 - 123600 49 50 48 48 50 50 
123601 - 130000 49 50 48 48 51 51 
130001 - 130600 50 50 48 48 51 51 
130601 - 132000 50 50 49 49 51 51 
132001 - 142600 50 51 49 49 51 51 
142601 - 146000 50 51 49 49 52 52 
146001 - 147400 50 51 50 50 52 52 
147401 - 152400 51 51 50 50 52 52 
152401 - 165400 51 52 50 50 52 52 

165401 - 168600 51 52 51 51 52 52 
168601 - 170000 51 52 51 51 53 53 
170001 - 180000 52 52 51 51 53 53 
180001 - 190800 52 53 51 51 53 53 
190801 - 201000 52 53 52 52 53 53 
201001 - 206000 53 53 52 52 53 53 
206001 - 220200 53 53 52 52 54 54 
220201 - 225600 53 54 52 52 54 54 
225601 - 245800 53 54 53 53 54 54 
245801 - 265000 54 54 53 53 54 54 
265001 - 275600 54 54 53 53 55 55 
275601 - 283000 54 54 54 54 55 55 
283001 - 316000 54 55 54 54 55 55 
316001 - 354400 55 55 54 54 55 55 
354401 - 371000 55 55 55 55 55 55 
371001 - 396400 55 55 55 55 56 56 
396401 - 442400 55 56 55 55 56 56 
442401 - 496400 56 56 55 55 56 56 
496401 - 618400 56 56 56 56 56 56 
618401 - 660600 56 56 56 56 57 57 
660601 - 737400 56 57 56 56 57 57 
737401 - 827200 57 57 56 56 57 57 
827201 - 1855200 57 57 57 57 57 57 
1855201 - 1982000 57 57 57 57 58 58 
1982001 - 2212200 57 58 57 57 58 58 
2212201 - 2482000 58 58 57 57 58 58
2482001 - 58 58 58 58 58 58



Skatteverket.se: 
Skattetabell för beräkning av skatteavdrag för år 2011

Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje löneutbetalning. 
Huvudarbetsgivaren, dvs. den som normalt betalar ut högsta 
inkomsten, gör skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från 
Skatteverket. På sidoinkomster görs skatteavdrag med 30 %. 
Pensionsutbetalare jämställs med arbetsgivare.
    I de lägsta inkomstskikten blir skatteavdraget större om allmän 
pensionsavgift ska betalas på inkomsten. Denna avgift betalas av 
personer som är födda 1938 eller senare. Skattereduktionen för 
arbetsinkomster (jobbskatteavdraget) påverkar också kolumnindel-
ningen eftersom storleken på reduktionen är beroende av om du är 
över eller under 65 år vid inkomstårets ingång och också av hur stora 
inkomsterna är.

Kolumnindelning

Kolumn 1
avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som är född 
1946 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten 
ger rätt till jobbskatteavdrag.
Kolumn 2
avser sådana inkomster (t.ex. pensioner) till den som är född 1945 eller 
tidigare, som inte är underlag för allmän pensionsavgift och inte ger 
rätt till jobbskatteavdrag.
Kolumn 3
avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som är född 
1938—1945. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger rätt 
till ett högre jobbskatteavdrag än enligt kolumn 1.

Kolumn 4
avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som är född 
1937 eller tidigare. Allmän pensionsavgift ska därför inte betalas. 
Inkomsten ger samma rätt till jobbskatteavdrag som enligt kolumn 3.
Kolumn 5
avser andra pensionsgrundande ersättningar än löner m.m., t.ex. 
ersättning från arbetslöshetskassa och egen arbetsskadelivränta, till 
den som är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas 
på inkomsten men denna ger inte rätt till jobbskatteavdrag.
Kolumn 6
avser sådana inkomster (t.ex. pensioner) till den som är född 1946 eller 
senare, som inte är underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt 
till jobbskatteavdrag.

Samma skatteavdrag kan förekomma i vissa inkomstskikt i fler än en 
kolumn.


