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Socialdemokraternas budgetmotion hösten 2011.
Finns av utrymmesskäl ej med i alla exemplar.

En inledning om det förgångna.

Uppgifterna här är hämtade från Bonniers “Universums gåtor” 1:a
utgåvan, 2:a upplagan 2009 och “Naturens krafter”1:a utgåvan, 2:a
upplagan 2009.

Universum.

Livet på jorden.

Vårt universum bildades för 13,7 miljarder år sedan. Det började
med big bang, ett slags kraftig explosion. Den sände ut partiklar och
krafter som bildade galaxer, stjärnor, solar och planeter. Vår sol kom
till för 4,5- 5 miljarder år sedan. Några hundra miljoner år senare hade
planeterna kring solen bildats.
Jordens inre består av en het och tung tjockflytande massa som kan
tränga upp till ytan genom vulkanerna. Jordens yttre består av ett skikt
fast material, berg, 120 km, som flyter på den inre massan och som har
sprickor i ett oregelbundet mönster. Mellan sprickorna uppstår plattor,
kontinentalplattor, oceanbottenplattor och mindre plattor, som kan röra
sig i förhållande till varandra och då kan åstadkomma jordbävningar.
Jorden omges av en atmosfär av luft som huvudsakligen består av
syre (21%), kväve (78%) och argon (1%). Dessutom små mängder av
neon, helium, metan, väte, koldioxid, kväveoxid mm, tillsammans 0,04
procent. Samt vattenånga mellan noll och fyra procent. Koldioxid,
metan och ozon har stor betydelse för atmosfärens strålningsförhållanden. 99,999 % av luften finns under 100 kilometers höjd och 80%
under 10 km. Utanför atmosfären ligger rymden som kan anses börja
på cirka 500 km.
Gaser i jordens atmosfär bildar ett isolerande lager, som släpper in
solens strålar, men hindrar en del av dem från att slippa ut - det är
växthuseffekten. Människornas levnadssätt gör att halten av koldioxid
i atmosfären ökar så att temperaturen stiger på jorden, något som påverkar klimatet och orsakar stora problem för människorna och växtoch djurliv. Det är dagens stora klimatproblem som kastar en skugga
över framtiden.

Prekambrium: 5 miljarder - 543 miljoner år sedan. Enkelt encelligt liv
uppstod på jorden för 3,8 miljarder år sedan, flercelligt liv för 1,8 miljarder år sedan. 575 miljoner år sedan enkelt djurliv i form av svampdjur.
Kambrium: 543-488 miljoner år sedan. Den kambriska explosionen.
Skaldjur och koraller. 542 miljoner år sedan ryggradsdjurens förfader.
Ordovicium: 488-444 miljoner år sedan. De första käklösa fiskarna
uppstår. De första växterna bildas. Massutplåning i haven.
Silur: 444-416 miljoner år sedan. Första landväxterna. Första landdjuret
Devon: 416-359 miljoner år sedan. Första insekterna. Kvastfeniga
fiskar. Första träden. Första fyrbenta landdjuren.
Karbon: 359-299 miljoner år sedan. Första amfibierna. Första ägget
lagt på land. Första kräldjuren. Första tandsnäckorna.
Perm: 299-251 miljoner år sedan. Första varmblodiga ryggradsdjuren.
Trias: 251-200 miljoner år sedan. Första dinosaurierna. Första flugorna. Första primitiva däggdjuren. Första nutida hajarna.
Jura: 200-146 miljoner år sedan. Första fåglarna.
Krita: 146-65 miljoner år sedan. Första blommorna. Första ormarna.
De största av alla dinosaurierna. 65 miljoner år sedan: dinosaurierna
försvinner.
Tertiär: 65- 1,8 miljoner år sedan. Första primaterna. Första hästarna.
Första orangutangen. Första nötdjuren. Första flodhästarna. De första
mammutarna. Tidigaste människoarten 7 miljoner år sedan, den första
upprätta apmänniskan. 2,5 miljoner år sedan vårt släkte homo uppstår.
Östafrika. 2 miljoner år sedan, homo habilis, med primitiva redskap.

Kvartär: 1,8 miljoner år sedan och senare. 1,8 miljoner år sedan
homo erectus. 700 000 neandertalares och människors gemensamma
förfader. 400 000 kontrollerad eld tas i bruk.
195 000 år sedan, tidigaste fyndet av homo sapiens, i Etiopien.
150 000 alla nutidsmänniskors genetiska mor lever i Afrika. 140 000
musselfiske i Sydafrika.130 000 fiske efter stora havsfiskar, Sydafrika.
115 000 den senaste istiden börjar. 110 000 rituella begravningar med
offergåvor, Israel. 80 000 harpun med hullingar. 74 000 en rådande
istid förvärras, bara 2 000- 6 000 homo sapiens överlever. 45 000
första homo sapiens i Europa. 27 000, neandertalarna dör ut, den moderna människan dominerar Europa. 32 000, äldsta grottmålningarna,
Frankrike. 24 000, exempel på att människan skapar konst. 23 000,
första tecken på att vi odlar jorden. 16 000 hunden tämjs på flera håll i
världen. 15 000 Altamira grottmålningar, Spanien. 15 000 den moderna människan i Ameria. 11 000 jordbruk i mellanöstern. 10 000 istid
slutar. 10 000 jordbruk i Mexiko med bl a majs. 10 000 geten, fåret
och grisen blir husdjur. 9 500 katten tämjs. 9 000 risodling i Kina.
9 000 nötkreatur blir husdjur. 8 000 jordbruk i Sydamerika. 7 000 jordbruk i Nya Guinea med bl a bananer. 5 800 första civilisationen,
Mesopotamien. 5 500 bronsåldern börjar. 5 500 gravhögar i Skandinavien. 5 000 Stonehenge i England. 5 000 kilskrift, äldsta skriftspråket. 5 000 hästen tämjs. 4 500 potatisen i Peru. 4 000 åkerbruk i Afrika
med bl a hirs och jams.
De tidiga civilisationerna: Sumer, Eufrat-Tigris, 5 800 år sedan.
Egypten 5 100 år sedan. Indusdalen 4 400 år sedan. Minoiska kulturen, Grekland, 4 200 år sedan, Kina 3 700 år sedan. Centralamerika
3 200 år sedan. Anderna, Sydamerika, 2 200 år sedan,
År noll: jorden befolkas av cirka 150 miljoner människor.
Uppgifterna här är hämtade från Bonniers “Livets utveckling” 1:a
utgåvan, 1:a upplagan 2008

Världshistorien fram till 1995.
I världshistorien slutar forntiden omkring år 400 och i svensk historia
1060. Medeltiden slutar i båda fallen omkring år 1500, i svensk historia
noga räknat 1521. Därefter följer nya tiden. Tidsgränserna för de tre
epokerna sattes på 1700-talet.
Framställningen här är gjord i slutet av 1995, det som sedan hänt
är alltså inte med.
Innehåll:
* Forntiden. Till omkring 400.
* Medeltiden. 400-1500.
* Nya tiden . Från 1500.
* Religionsstridernas tid 1500-1648 och tiden 1648-1815 med bl a
oinskränkt furstemakt.
* Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
* Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden 1918-1939.
* Andra världskriget 1939-1945.
* Efterkrigstiden. Från 1945.
* Nutid och framtid.
* Världsbefolkningen.
* Afrikas och Asiens äldsta historia.
* Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.
* Sveriges historia.
* Källor till de historiska avsnitten.

Forntiden. Till omkring 400.
Universum räknar man med kom till för ca 14 miljarder år sedan
(13,7), jorden bildades för 4 - 5 miljarder år sedan, människorna blev
människor i de tropiska trakterna i Afrika för en eller ett par miljoner
år sedan.
Grottmålningar i Sydeuropa vittnar om att människor för 20 000 år
sedan var mycket konstnärligt begåvade. För 40 000 år sedan kunde
människor leva över stora delar av världen. De första kända s k
högkulturerna bildades kring Nilen, Eufrat-Tigris och Indus. Pyramiderna, de äldsta ca 5000 år gamla. är bland de äldsta vittnesbörden.
Den europeiska kulturen, som blivit hela västerlandets, och spritt sig
också till österlandet, har sitt ursprung i kulturer kring östra delarna av
Medelhavet, bl a i Grekland för ca 2500 år sedan, där den västerländska filosofin började på 500-talet f Kr.
Vid tiden för vår tideräknings början var romarna de dominerande
med ett rike runt Medelhavet som var under expansion och på l00-talet
sträckte sig långt upp i Mellaneuropa.
Kristendomen vann anhängare och påvedömet utvecklades till en
stark världslig makt. De gamla romerska religionerna gick tillbaka,
den romerske kejsaren Konstantin övergick till kristendomen och
flyttade sitt residens från Rom till Konstantinopel år 330. Kort därefter, år 395, delades riket i Västrom och Östrom. Västrom föll i
händerna på germanerna som kom norrifrån, och den siste västromerske kejsaren avsattes 476. Det stora romerska riket föll samman,
och det är det som är gränsen för forntiden.
Medeltiden 400-1500.
Den mest intressanta utvecklingen under världshistoriens medeltid
tilldrog sig i Europa, och började med ett starkt påvedöme i Sydeuropa

och icke-kristna folk som under strider grupperade sig i Mellaneuropa i
allt större och större riken. Påvedömet i Rom med den romerskkatolska läran bredde sedan ut sina läror norrut och ökade lnflytandet. I
Östrom utvecklades den grekisk-ortodoxa läran utan större inflytande
över Europas följande historia. På 600-talet utformade Muhammed den
islamska läran, som bredde ut sig främst inom områdena öster och
söder om Medelhavet.
Det östromerska riket bestod till 1453 då turkar kom in och tog
makten.
Nya tiden. Från 1500.
Såsmåningom bröts påvedömets makt i de övre delarna av Europa av
de världsliga furstarna, och lärorna ifrågasattes av bl a Luther, som
1517 började den s k reformationen. Åren kring 1500 innehöll många
förändringar som gett anledning till att därifrån räkna en ny epok.
Påvedömet under medeltiden gjorde anspråk på att ha monopol på
tolkning av livets alla gåtor och hade bl a en mycket bestämd uppfattning om människornas och jordens plats i universum : jorden var
universums centrum och därikring rörde sig solen och himlarna. Denna
uppfattning opponerade sig Copernicus (1473-1543) mot i en skrift
1543, han menade att solen stod i centrum.
Columbus upptäckte Amerika 1492 och andra seglade åt andra håll så
att världen blev mycket större än förut. En viktig förändring innebar
boktryckarkonsten, som började på 1440-talet och som gav nya
möjligheter att sprida information.
Inom vetenskap och teknik gjordes framsteg, ett av de stor namnen
därvidlag var Leonardo da Vinci (1452-1519). Den nuvarande Peterskyrkan i Rom kom till, kupolen blev klar 1590 under ledning av
Michelangelo. Italienaren Machiavelli (1469-1527) framförde åsikter
om hur furstarna borde utöva sin makt, i allmänhet och bl a med kraft
gentemot kyrkan.

Religionsstridernas tid 1500-1648 och tiden 1648-1815 med bl a
oinskränkt furstemakt.
Under nya tidens början skaffade sig Europeerna kolonier i förut
okända delar av världen och på hemmaplan fortsatte striderna. Nya
tiden fram till 1648, Westfaliska freden, brukar ses som religionsstridernas tidevarv. Under den här tiden bildades också s k nationalstater med starka furstar i ledningen. Sverige blev en stormakt och stod
på höjden vid slutet av den här perioden. Tiden 1648 fram till 1789
med den franska revolutionen ses som den oinskränkta furstemaktens
epok med bl a mäktiga franska kungar, Ludvig XIV, XV och XVI,
som revolutionärerna opponerade mot. I kolonierna i Amerika uppstod
också opposition och folk frigjorde sig från herrarna i Europa och
bildade Amerikas Förenta Stater 1786. Under den oinskränkta furstemakten tid fanns i Europa stora riken som hade stora resurser och
bekämpade varandra. l de striderna förlorade Sverige sin stormaktsställning 1718.
Den franska revolutionen 1789 var en revolution mot den hårda
kungamakten och innebar bara början på vägen mot en större spridning av makten.
Napoleon var 20-årig löjtnant när revolutionen bröt ut, han skaffade
sig makt, blev kejsare, ville erövra världen och satte hela Europa på
krigsfot, men kämpades ned vid Waterloo och placerades oskadliggjord på St Helena i Atlanten 1815.
Efter hans krig samlades Europas mäktiga på kongressen i Wien l8l5
och ritade upp en ny politisk karta över Europa. Under napoleontidens
slutskede var Sverige med mot Napoleon och utkämpade sitt senaste
och förhoppningsvis sista krig. Vid Wien-kongressen fick Sverige
huvudsakligen gränserna som finns idag.
Drivkrafter under den här perioden var bl a idéerna under den sk
upplysningstiden då bl a Montesquieu (l689-1755) skrev om maktfördelning med en udd mot furstarnas starka makt, och Diderot
samlade mänskligt vetande i "Encyklopedin" i 35 band 1751-1780.
	

	

	

	

	

	

	

	


Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
I världshistorien är 1815 ett stort årtal. Som slutpunkt för den epok
som började då kan man sätta 1914 då första världskriget började.
Under de hundra åren bröt en demokrati med lika rösträtt för alla i stort
sett igenom i några av de mest välutvecklade länderna, och industrier
för varutillverkning i stor skala växte fram.
Världsbilden förändrades väsentligt när Darwin 1859 lade fram sin
bok om arternas uppkomst, - en stöt mot de kyrkliga lärorna. Inom
naturvetenskaperna gjordes viktiga upptäckter och en välutvecklad
atomteori fanns innan första världskriget bröt ut. Mendel var pionjär
inom ärftlighetsforskningen och gjorde viktiga rön, som dock föll i
glömska och fick spridning först år 1900.
Överbefolkning ledde till uppkomsten av fattiga proletärer som Karl
Marx intresserade sig för, 1847 författade han tillsammans med Engels
ett kommunistiskt manifest. Första internationalen, en arbetarorganisation, bildades i London l864. Den andra bildades i Paris l889 med
arbetarombud från 19 länder, bl a Sverige. Då ställdes som mål bl a 8timmarsdag sex dagar i veckan, vilket blev lag i Sverige 30 år senare
1919, och man införde 1 maj som arbetarnas demonstrationsdag. Denna
international upphörde 1914.
Den tredje, kommunistiska internationalen, Komintern, bildades
1919, ledd av Lenin.
I Amerikas Förenta Stater avskaffades slaveriet efter inbördeskrig
1861-1865.
År 1914 behärskade europeerna en stor del av världen utanför Europa,
de hade kolonier eller härskade på annat sätt. Självständiga stater
utanför Europa var huvudsakligen i Amerika USA, Mexiko och de
flesta staterna som 1990 finns söder därom, i Afrika Etiopien och
Liberia och i Asien Turkiet, Arabien, Persien och Afghanistan i Främre
orienten och bortom Indus : Kina, Mongoliet, Japan, Siam och några
småstater i Tibet.

Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden 1918-1939.

Andra världskriget 1939-1945.

Perioden 1914-1945 bildar en ny epok med första världskriget,
mellankrigstiden och andra världskriget. Österrikes tronföljare mördades 1914 med ett skott i Sarajevo och det utlöste första världskriget
1914-1918, som ledde till stora förändringar av Europas karta. Kriget
var en fortsättning på gamla maktstrider i Europa och slutade med
nederlag för Tyskland.
I krigets spår ägde rum revolutioner i Tyskland och framför allt i
Ryssland som förvandlades till Sovjetunionen. Ett antal nationalstater
uppstod eller återuppstod. Finland, Estland, Lettland och Litauen blev
självständiga stater. Polen, som varit uppdelat på grannländer,
återuppstod. Tyskland förminskades. Tjeckoslovakien tog arv efter bl a
det medeltida Böhmen. Rumänien förstorades. Serbien växte ut till
Jugoslavien. Österrike-Ungern splittades. Det Ottomanska-Osmanska
riket som existerat från 1300-talet och omfattat områden i Nordafrika,
Mellanöstern och delar långt upp i Östeuropa splittades. En turkisk
nationalstat bildades 1923 och av övriga delar bildades såsmåningom
många skilda stater. Av Europas många monarkier återstod efter kriget
och revolutionerna drygt ett dussin.
På initiativ av USA-presidenten Wilson tillkom 1919 Nationernas
förbund, men hans eget land blev aldrig medlem och Sovjetunionen
stod också utanför.
Spanien blev republik 1931 och sedan utbröt där inbördeskrig som
slutade med att general Franco blev diktator. Italien underkuvade
Etiopien 1936 under ledning av Mussolini som gjort sig till överste
makthavare, diktator, i Italien. Japanerna ockuperade större delen av
Kina 1937-1938. Stalin gjorde sig till diktator i Sovjetunionen.
I Tyskland uppträdde Adolf Hitler och bildade den nationalsocialistiska rörelsen. Han blev rikskansler 1933, statschef 1934 med
titeln ”Führer und Reichskanzler” och gjorde sig till diktator. Han tog
Österrike mm "under sitt beskydd", dvs ockuperade och anslöt till
Tyskland.	

	

	

	

	


Brittiske premiärministern Chamberlain gjorde 1938 med Hitler en
överenskommelse som skulle stoppa Hitlers framfart, och kom hem till
London med ett papper som garanterade "fred i vår tid". Det blev dock
en kort garantitid, hösten 1939 angrep tyskarna Polen och det andra
världskriget kom igång. Det var till en början lokalt, men utvidgades
våren 1941. Danmark och Norge ockuperades 9 april 1940 av tyskarna
och Holland och Belgien den 10 maj. Frankrike var helt ockuperat i
juni. Italien inträdde därefter på Tysklands sida.
I en tysk-rysk vänskapspakt 1939 "fick” ryssarna de baltiska länderna,
och efter finsk-ryska vinterkriget 1939-40 måste Finland avstå Karelen.
Vänskapen tog slut när tyskarna angrep Sovjetunionen 1941. I
december det året anföll japanerna USA genom bombning av den
amerikanska flottbasen Pearl Habor. Kriget fick därmed full styrka med
Tyskland, Italien och Japan på den ena sidan och England, USA och
Sovjetunionen på den andra. Krigshandlingar förekom huvudsakligen i
Europa, Nordafrika och Ostasien. Sverige kunde hålla sig utanför
kriget.
Det gick sämre och sämre för tyskarna och de allierade på andra sidan
träffades i Jalta i februari 1945 och gjorde upp om krigsslutet och
Europas framtid, det var brittiske premiärministern Churchill,
amerikanske presidenten Roosevelt och Sovjetdiktatorn Stalin. Den 30
april 1945 var det tyska nederlaget nära och Hitler begick självmord i
en bunker i Berlin. Kapitulation följde kort därefter. Men kriget pågick
i Asien. För att få definitivt slut på det lät amerikanske presidenten
hösten 1945 fälla två atombomber över Japan, som då kapitulerade.
President var vid denna tid Truman, sedan Roosevelt avlidit i början av
april. Mussolini avrättades av italienska partisaner.
Det andra världskriget har setts som som en kamp för demokratin mot
Hitlers diktatur med "arier" som herrefolk och med en rasism som
riktades isynnerhet mot judar med en strävan att utplåna dem helt.

Efterkrigstiden. Från 1945.

Nutid och framtid.

Den europeiska politiska kartan efter andra världskriget såg i stort sett
ut som före kriget, men de baltiska staterna blev sovjetiska delstater,
Polen flyttades västerut och Tyskland delades i öst och väst. Alla de
östeuropeiska staterna förvandlades till s k folkrepubliker i rysk regi.
Som supermakter framstod efter kriget USA och Sovjetunionen.
Vänskapen dem emellan under kriget övergick snart i fiendskap i ett
"kallt krig”, en "järnridå" drogs ned i Europa mellan öst och väst.
Världspolitiken har under efterkrigstiden präglats av motsättningarna
mellan USA och Västeuropa å den ena sidan och Sovjetunionen å den
andra.
De krigshärjade delarna av världen återuppbyggdes. Kolonierna
frigjorde sig vartefter och bildade en stor mängd nya stater, många i
Afrika. De västeuropeiska staterna har blivit fredliga demokratier,
även Spanien.
På 80-talet gjorde sig polackerna mer och mer fria från det sovjetiska
inflytandet, och med början 1989 har fredliga revolutioner i Sovjetunionens s k satellitstater i Östeuropa ratat den sovjetiska kommunismen som havererat. Tysklands två delar har förenats 1990. I Sovjetunionen har kommunistpartiets partimonopol avskaffats och den sovjetiska s k kommandoekonomin avses bli ersatt av en marknadsekonomi mer av västeurpeiskt snitt.
Nationernas förbund havererade och kunde inte hindra andra
världskriget. Som en efterföljare bildades vid krigsslutet Förenta
Nationerna, FN. Organisationen har under efterkrigstiden medverkat
till att dämpa många svåra konflikter länder emellan. Den medverkade
till bildandet av staten Israel 1948 med avsikt att ge judarna det
hemland de inte haft och saknat under långa tider. Judarna har dock
inte varit nöjda med det land de fått och krävt mera, vilket orsakat
strider i trakterna där hela efterkrigstiden, strider som äntligen kanske
kan ta slut i och med en påbörjad fredsprocess mellan Israel och
palestinierna 1995 och en palestinsk president 1996.	

	


1980-1988 pågick ett stort krig mellan Irak och Iran med stora
förluster för båda men utan några tydliga praktiska resultat. Hösten
1990 invaderades Kuwait av Irak, vilket väckte protester världen över.
En FN-allians med USA i spetsen slog i ett sexveckorskrig med all
moderna krigsteknik tillbaka Irak, som ålades betala skadestånd och att
förstöra vapen mm.
I Sydafrika har konservativa regimer länge förhindrat en demokratisering, men under 90-talet har rasåtskillnadspolitiken upphört och
landet har som president fått Nelson Mandela, representant för de
svarta. I Afrika för övrigt finns många problem med krig och annat, bl a
problem med virussjukdomar. I många delar av världen har
demokratiseringssträvandena haft stora svårigheter, bl a i Syd-och
Mellanamerika. I Sydostasien finns problem.
Atombomber och andra förfärliga krigsredskap har blivit så utvecklade att de kan förstöra möjligheterna till liv på jorden. Mänskligheten
har hamnat i en fälla där människorna blir tvungna att samverka. Sedan
Sovjetunionen upphört fr o m 1992 anses det dock att ”det kalla kriget”
upphört och att faran för atombomber minskat. I Jugoslavien har efter
1991 pågått ett inbördeskrig som äntligen resulterat i ett slags fred i
slutet av 1995.
I Västeuropa har hela efterkrigstiden pågått en integrationsprocess
som lett fram till Europeiska Unionen, EU, där Sverige trätt in 1 januari
1995. Unionen lider av ”demokratisk underskott”, dvs gamla
demokratiska principer är satta ur spel, lagar utfärdas av ministrar och
mycket bestäms i den av en byråkrati i Bryssel.
Trots motgångar har demokratins princip blivit ledstjärna världen
över, men mycket återstår innan den helt slagit igenom i praktiken. Den
sovjetiska komunismen avses bli ersatt av mer demokratiska former.
Jämsides med demokratin löper jämlikheten. Den svåra uppgiften i
framtiden tycks vara att förbättra demokratin och att förbättra
jämlikheten. Förändringarna efter 1989, 200 år efter franska
revolutionen 1789, ger löften om en bättre framtid, men kan också leda
till försämringar om reaktionära krafter tar överhanden.

Världsbefolkningen.
För två miljoner år sedan levde i Afrika Homo habilis - den händiga
människan - som började tillverka och använda redskap av sten och
därmed inledde stenåldern. Frukt och grönsaker var den viktigaste
födan.
När våra förfäder började äta kött regelbundet utvecklades för ca 1,5
miljoner år sedan en ny redskapskultur och samtidigt uppträdde en ny
art, Homo erectus. Fynd av de två arterna har gjorts i trakterna öster
om Viktoriasjön i Afrika och man menar att där blev människorna
människor.
Tecken tyder på att Homos erectus för drygt en miljon år sedan
började sprida sig, först till Asien och sedan till Europa.
Homo erectus levde kvar i ungefär en miljon år och efterträddes av
Homo sapiens - den förståndiga - för ca 300 000 år sedan. Vår tids
människa, Homo sapiens sapiens, uppträdde för ca 40 000 år sedan,
och den spred sig över hela världen även till Australien som var
bebodd för 20-30 000 år sedan och till Amerika via Berings sund. De
amerikanska kontinenterna var befolkade för ca 12000 år sedan. Under
årens lopp har de olika svarta, vita, gula och röda raserna utvecklats
men alla av samma art.
Befolkningen i miljoner i Världen och i Sverige inom parentes.
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(6,371 432)
(7,041 829)
(7,497 967)
(8,081 229)
U-länder 4040. I-länder 1209 (23%)
U-länder 4851. I-länder 1276 (21%)
U-länder 6780. I-länder 1397 (17%)

Europa med hela Sovjetunionen: år 1650: 100 miljoner. År 1990: 790.
År 2025: 894.
Asien: år 1650: 330 miljoner. År 1990: 3057. År 2025: 4467.
Afrika: år 1650: 100 miljoner. År 1990: 645. År 2025: 1643.
Nordamerika: år 1650: 1 miljoner. År 1990: 275. År 2025: 347.
Mellan- och Sydamerika: år 1650: 12 miljoner. År 1990: 453. År 2025:
787.
Oceanien: år 1650: 2 miljoner. År 1990: 27. År 2025: 40.
	

Källor till tabellen: till år l000: Bonniers världshistoria del 20, 1987.
1650-1900: Sv. uppslagsbok,"Jorden",1956. 1920-1940: Statistisk
årsbok för Sverige (SÅS) 1965. 1950-2025: SÅS 1990: 1990-2025
enligt FNs beräkningar. Sverige 1650: Sv.uppslagsbok ”Sverige”.
(Världsbefolkningen är 2005 cirka 6 miljarder personer, 2011 7 miljarder och väntas 2050 vara 9 miljarder)

Afrikas och Asiens äldsta historia.
Den senaste istidens slut för ca 10 000 år sedan var en milstolpe i
människornas historia. Då började man med jordbruk. För 10 000 år
sedan odlades vete öster om Medelhavet, för 7000 år sedan hirs i Kina
och för 6000 år sedan majs i Amerika. I samband med jordbruket
började man också med djurhållning med djur både som föda och som
dragare.
Människorna blev mer och mer bofasta och bildade samhällen med
byar och städer. För ungefär 7000 år sedan ökade befolkningen
kraftigt i vissa omraden, t ex i de första städerna, som kom till i fyra
floddalar i Egypten, Mesopotamien, Indusdalen och i Kina. Vattnet i
floderna utnyttjades för konstbevattning i jordbruket. Samhällena
krävde administration och specialiserade yrken och där utvecklades
samhällsklasser. Skiftspråk utvecklades, de första kända skrifterna är
ca 5000 år gamla. Kunskaper om förhållanden före skriftspråken måste
skaffas genom tolkningar av arkeologiska fynd. Som historisk tid
brukar ses tider för vilka det finns skriftliga källor. Hiistorisk tid börjar
alltså ca 3000 år f Kr.
De första högkulturerna uppstod i Egypten och Mesopotamien ca år
3000 f Kr, i Indien något senare, kanske ca 2500 f Kr och i Kina ca
1500-2000 f Kr. Årtalen är satta med hänsyn till
1. Tekniska och ekonomiska förändringar, framför allt inom jordbruket
och transporterna, varigenom en större befoIkning delvis koncentrerad
i icke livsmedelsproducerande städer, samt en intensivare handel blev
möjlig. Även metallurgins utveckling, som fick inte minst maktpolitiska och militära korsekvenser.
2. Politiska och sociala förändringar, klasssamhällets framväxt och den
centraliserade skatteindrivande statens utveckling på bekostnad av
stammen och hövdingadömet.
3. En rad religiösa och kulturella omvandlingar, bland dem särskilt
skrivkonsten.	

 	

	

	

	

	

	


I de nämnda trakterna utvecklade människorna sitt tekniska kunnande. Segel och hjul fanns upp. Textil och keramik kunde tillverkas.
Man bearbetade metaller och tillverkade svärd och sköldar för att
beväpna arméer som skulle skydda samhällena. Handeln utvecklades
och de stora kulturområdena knöts samman av handelsvägSar, sorn
också användes av arméerna med vars hjälp stora områden kunde
läggas under centralt styre. Tankar om stora imperier utvecklades.
De första stora imperierna fanns i Mesopotamien men såsmåningom
växte flera fram över hela jordklotet. De har under tidernas lopp avlöst
varandra. Imperierna har växt och blomstrat tills de blivit för stora och
svåra att administera och då fallit sönder.
Omkring år 1000 f Kr länkades högkulturerna kring Medelhavet och
fram till Kina samman. Då fanns en handelsväg, den s k sidenvägen, i
en slinga mellan Indien, Kina och Persien, som stod i förbindelse med
Medelhavets trakter. Kring år noll sträckte sig ett smalt bälte av välden
från Atlanten till Stilla havet. I detta bälte bedrevs handel och utbyttes
ideer och teknik, bl a spreds de stora världsreligionerna. Det började
med buddhismen och hinduismen och fortsatte med judendom,
kristendom och islam.
På 300-talet e Kr började nomadfolk på Asiens stäpper anfalla de stora
rikena och gjorde handelsvägarna osäkra. In i Europa kom bl a hunner
som satte igång omflyttningar så att det romerska riket upplöstes och
nya riken tog form.
Mongolerna i norra Asien var ett stort erövrarfolk och kineserna
byggde den kinesiska muren som skydd mot dem. På 1200-talet trängde
mongolfursten Djingiskan med 100 000 ryttare över den då l000-åriga
kinesiska muren och erövrade Peking. Sedan forstsatte erövringarna.
Hans son och sonson utsräckte riket så att det omfattade ett stort rike
från Svarta havet till Stilla havet. Mongolerna vid den här tiden härjade
också i Östeuropa.
Det stora mongolriket delades sedan. På 1300-talet framträdde en ny
mongolisk erövrare, Timurlenk, som skapade ett stort rike mellan
Medelhavet och Indien. Ett mongolbehärskat rike grundades på 1500talet i Indien.

Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.
Den europeiska kulturen härstammar från de gamla kulturerna i
Egypten- Främre orienten- Grekland- Rom och uppstod i kombination
med dem och med kristendomen och kulturerna hos folken som kom
norr- och österifrån. Den europeiska kulturen fr o m 400-talet har varit
livskraftig, på gott och ont, och spred sig fr o m 1500-talet ut till de
andra världsdelarna.
På 1200-talet fanns i Euopa ett begär efter indiska och kinesiska
produkter och Marco Polo, son till en köpman i Venedig, gjorde resor i
Kina mm och förde till Venedig hem kunskaper om Asien. Men
handelsvägarna till Asien var i hög grad spärrade för europeerna p g a
att Muhammedanerna då behärskade Nordafrika och Främre orienten.
För att kunna få varor från lndien och Kina, bl a siden, kom
europeerna på att man kunde nå de länderna genom att segla runt
Afrika eller segla västerut runt jorden, en del kände till att jorden var
rund. Vasco da Gama seglade runt Afrika och nådde Indien 1498.
Columbus seglade västerut och upptäckte 1492 Amerika, som han
trodde var Indien, och folken i Amerika blev kallade indianer. Öarna
mellan Nord-och Sydamerika blev de Västindiska öarna.
Den första världsomseglingen startades av portugisen Magellan 1519
under spansk flagg, han seglade västerut söder om Sydamerika,
skeppet kom sedan via de Ostindiska öarna och Afrikas sydspets
tillbaka till Spanien 1522.
När europeerna kom till Amerika hade befolkningen där levt
isolerade från övriga världen. I Mellan- och Sydamerika uppstod
högkulturer, bl a Mayakultur på 300-talet, Inkakultur på 1100-talet och
Aztekerkult]ur på 1300-talet.
Européerna praktiskt taget erövrade Amerika på 1500-talet. Engelsmän och fransmän etablerade sig i Nordamerika och spanjorer och
portugiser i Mellan- och Sydamerika. Amerika kristnades och blev
västerländskt, men europeerna införde slavdrift med indianer och
negrer.

Europeerna anlade vidare kolonier i Afrika, i större delen av Asien och
i Australien. Kolonialmakterna har konkurrerat om kolonierna och
under årens lopp har många konflikter om dem uppstått.
Vartefter har emellertid foIken i kolonierna frigjort sig från
moderländerna. Om man undantar Amerika hade kolonierna sin största
utbredning 1914 före första världskriget.
Nordamerikanerna gjorde sig fria och bildade Amerikas förenta stater
genom en oavhängighetsförklaring 4 juli 1776. Folken i kolonierna i
Sydamerika gjorde sig fria i början av 1800-talet och bildade de stater
som finns än i dag. År 1914 bestod Amerika till största delen av
självständiga stater, men i nordöstra Sydamerika hade britter, fransmän
och nederländare några relativt små kolonier. Kanada var en brittisk
koloni.
I Afrika fanns 1914 bara två självständiga stater, Eiopien och Liberia,
resten var brittiska, franska, tyska, belgiska, portugisiska och spanska
kolonier.
I Asien var de södra delarna till största delen brittiska, franska,
amerikanska, nederländska, portugisiska och tyska kolonier. Australien
och Nya Zeeland var brittiska. I norra Asien härskade ryssarna fram till
Stilla havet.
Japanerna hade isolerat sig från yttervärlden, men USA tvingade dem
1854 att öppna några hamnar för handel. Med det trängde den
europeiska kulturen in i Japan, som utvecklade sig till en aggresiv stat
och som expanderade mot Korea, Kina och Ryssland. Japan blev en
stormakt. Kina hade också isolerat sig men måste 1839-42 öppna
hamnar för handel. Inre strider i Kina ledde till att kejsaren avsattes och
landet blev en republik 1912. År 1914 var i Asien huvudsakligen Kina,
Japan och Siam självständiga stater medan resten behärskades av
europeerna.
Folken i kolonierna som fanns 1914 har till största delen gjort sig fria,
huvudsakligen i olika omgångar efter andra världskriget.

Sveriges historia.
Istiden: Norges västkust var sannolikt isfri under senaste istiden.
Skåne var isfritt för 13 000 år sedan. Iskanten låg ungefär vid mitten
av Vättern för 10 000 år sedan och vid kanten av fjällområdet för ca
9000 år sedan.
Den äldre stenåldern
- 3000 f Kr
Den yngre stenåldern
3000 - 1500 f Kr
Bronsåldern
1500 - 500 f Kr
Jårnåldern
500 f Kr - 1060 e Kr
varav
förromersk järnålder 500 f Kr - 0
romersk järnålder
0 - 400 e Kr
yngre järnålder
400 - 600 e Kr
vlkingatiden
800 - 1060 e Kr
Under äldre stenåldern vartefter som isen smälte bort : kom lövträd,
tall, gran, ren, hjort, älg, uroxe, vildsvin, björn, bäver, säl, fisk, ostron.
Hundar enda husdjur. Verktyg och vapen av ben, horn, flinta. Yxor,
dolkar, pilspetsar, enkla lerkärl.
Yngre stenåldern : tamboskap, primitivt åkerbruk med vete och korn.
Får, getter, svin, hästar. Fast bosättning. Bostäder av flätverk av trä
tätat med lera.
Gravar stendösar, gånggrifter, hällkistor.
Bronsåldern : varmt klimat. Finare redskap och vapen av importerad
brons. Smycken av guld. Kläder av ylletyg. Hällristningar.
Gravar gravhögar av sten eller jord.
Förromersk järnålder : klimatet kyligare än förut. Järn ur sjö-och myrmalm.
Romersk järnålder : livliga kontakter med folken söderut. Runor som
uppkommit genom ombildning av grekiska och romerska bokstäver.
	

	

	

	

	

	

	

	


Nordens folk omnämns av romerske författaren Tacitus som l00 e Kr
skrev "Germania" om de germanska folken.
Den yngre järnåldern : motsvarar folkvandringstiden. Mycket guldföremål i Sverige, bl a ett på 12,5 kilo. Fästningar av stenmaterial på
höjder med branta stup, fornborgar, mer än sju hundra st. Rika fynd i
gravar vid Vendel i Uppland. Tiden 550 - 800 e Kr brukar kallas
vendeltid.
550-800 Vendeltid.
800-1060 Vikingatiden.
1060-1389 Den äldre medeltiden
1389-1521 Unionstiden.
1521-1611 Reformationstiden.
1611-1718 Stormaktstiden.
1718-1772 Frihetstiden.
1772-1815 Gustavianska tiden.
1815-1914 Genombrottstid för industri och demokrati.
1914-1945 Första världskriget, mellankrigstiden, andra världkriget.
1945- 	

Efterkrigstiden.
Källor till de historiska avsnitten.
* Svensk uppslagsbok.
* Åke Holmberg:Vår världs historia. (Bl a kriterierna för de första
högkulturerna).
* Bonniers världshistoria.
* Människoarter: Etnografiska museets bok Historien om
människan.
* Sveriges historia: Söderlund / Tunberg: Svensk historia för
gymnasiet.
* Historien senaste år: Dagens Nyheter.
* Framställningen här är gjord i slutet av 1995, det som sedan hänt
är alltså inte med.

Makthavare i världen efter andra världskriget.
Sovjetunionen.
Upphörde 1991.Unionen ersattes av OSS, Oberoende Staters Samvälde, men Ryssland framstår som främste makthavaren.
1917-24 Vladimir Iljitj Lenin. Död i ämbetet.
24-53 Josef Stalin. Död i ämbetet.
53-55 Georgij Malenkov (regeringschef) utmanövrerad 1955+Nikita
Chrustjev (förste sekr. i kommunistpartiet).
55-58 Chrusjtjev (k-partiet) + Nikolaj Bulganin (regeringsch, utstött
1958. Död 1975.
58-64 Chrusjtjev (k-sekr.+regch.) Avsatt. Död 1971.
64-77 Alexej Kosygin (reg-ch). Död1980+ Leonid Bresjnev (sekr kpartiet)
77-82 Bresjnev (k-sekr+president). Död i ämbetet
82-84 Jurij Andropov (k-sekr+president) Död i ämbetet
84-85 Konstantin Tjernenko (k-sekr+ president . Död i ämbetet.
85-91 Mikhail Gorbatjov (president mm)
53-56 Utrikesminister V Molotov.
57-85 Utrikesminister Andrej Gromyko
85-91 Utrikesminister Edvard Sjevardnase
91-91 Utrikikesm. Alex Bessmertnych + Boris Pankin + Sjevardnase
Ryssland.
1992-99 Boris Jeltsin
2000- 2008Vladimir Putin
2008- Dmitrij Medvedev

Amerikas förenta stater. USA. Presidenter.
1933-45 Franklin D Roosovelt (D=demokrat= amerikansk vänster).
Död i ämbetet.
45-53 Harry S Truman. (Demokrat)
53-61 Dwight D Eisenhower (R= republikan= amerikansk höger)
61-63 John F Kennedy ( Dem, mördad)
63-69 Lyndon B Johnson (Dem)
69-74 Richard M Nixon (Rep, Avsatt)
74-77 Gerald R Ford (Rep)
77-81 Jimmy Carter (Dem)
81-89 Ronald Reagan (Rep)
89-93 George Bush (Rep)
93-00 Bill Clinton (Dem)
2001-2008 George W Bush (Rep)
2009- Barack Obama (Dem)
Storbritannien/England. Premiärministrar.
1940-45 Winston Churchill (konservativ med samlingsregering)
45-51 Clement Attlee (Labour =vänster)
51-55 Churchill (konservativ= höger)
55-57 Anthony Eden (k)
57-63 Harold Macmillan (k)
64-70 Harold Wilson (lab)
70-74 Edward Heath (k)
74-76 Wilson (lab)
76-79 James Callaghan (lab)
79-90 Margaret Thatcher (k)
90-97 John Major (k)
97- 2007 Tony Blair (lab)
2007- 2010 Gordon Brown (lab)
2010- David Cameron (K)

Frankrike. Makthavare och Presidenter.
1944-46 Provisoriska regeringar, chef till jan 1946 Charles de Gaulle,
motståndsledare under kriget, därefter Gouin, Bidault, Blum.
47-59 "Fjärde republiken”, relativt svag presidentmakt med många
regeringar med svårigheter. Presidenter: 1947-54 Vincent Auriol,
54-59 René Coty. De Gaulle reger¨ingschef fr o m juli 1958.
59-"Femte republiken",med stark presidentmakt, skapad av de Gaulle.
Härefter presidenter:
59-69 Charles de Gaulle (höger)
69-74 Georges Pompidou (höger)
74-81 Valery Giscard d 'Estaing (höger)
81-95 Francois Mitterand (socialist=v)
95-07 Jacques Chirac (höger)
2007- Nicolas Sarkozy (höger UMP)
Tyskland. Förbundskansler.
(tom hösten 1990 enbart Västtyskland)
1949-63 Konrad Adenauer (CDU= högerparti)
63-66 Ludwig Erhard (CDU)
66-69 Kurt Georg Kiesinger (samlingsreg)
69-74 Willy Brandt (SPD= socialdem=v)
74-83 Helmut Schmidt (SPD)
83-98 Helmut Kohl (CDU)
98- 2005 Gerhard Schröder (SPD)
2005- Angela Merkel (CDU)
Förbundsrepubliken Kina
1949-76 Mau Tse-tung (Zedong)
1977-97 Deng Xiaoping (partiordf.). Död 1997.
1997- Jiang Zemin (partiordf.) ...
2002(ca) president Hu Jintao.
2003(ca) premiärminister Wen Jiabao

FNs generalsekreterare
1946-53 Trygve Lie
53-61 Dag Hammarskjöld
61-71 U Thant
71-81 Kurt Waldheim
82-92 Javier Péres de CuellÉar
92-96 Boutros Boutros Ghali
97- 06 Kofi Annan
2007- Ban Ki Moon
Sveriges statsministrar.
Tage Erlander
11 oktober 1946 -14 oktober 1969, s
Olof Palme
14 oktober 1969 - 8 oktober 1976. s
Thorbjörn Fälldin
8 oktober 1976 -18 oktober 1978, c
Ola Ullsten
18 oktober 1978 -12 oktober 1979, fp
Thorbjörn Fälldin
12 oktober 1979 - 8 oktober 1982, c
Olof Palme
8 oktober 1982 - 28 februari 1986, s
Ingvar Carlsson
1 mars 1986 - 4 oktober 1991, s
Carl Bildt
4 oktober 1991- 7 oktober 1994, m
Ingvar Carlsson
7 oktober 1994 - 22 mars 1996, s
Göran Persson
22 mars 1996 - 6 oktober 2006, s
Fredrik Reinfeldt
6 oktober 2006 - , m

Sverige under 1900-talet.
Riksdagens tidning, Från Riksdag och departement, nr 40 1999:
Inför år 2000. Så började och slutade 1900-talet.
1900 	

1901 	

1902 	

1903 	

1904 	

1905 	
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1907 	
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1912 	

1913 	
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1915 	

1916 	
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John Filip Nordlund, mördaren på Prins Carl, halshuggs.
Allmän värnplikt införs.
Gatukravaller och tre dagars storstrejk för allmän rösträtt.
Lapplands-Expressen avgår från Stockholm till Narvik.
Den första biografen öppnas.
Unionen med Norge upplöses. Det nya riksdagshuset på
Helgeandsholmen tas i bruk.
LO och SAF erkänner varandra i avtal. I Mölle har damer och
herrar setts bada tillsammans.
Oscar II avlider och efterträds av Gustav V.
Dramaten sätter upp Strindbergs ”Mäster Olof”.
Allmän rösträtt för män till andra kammaren. Stor lockout och
storstrejk berör 300 000 arbetare. Efter en månad gav
arbetarsidan upp.
Den sista avrättningen äger rum i Sverige. Hinke Berggren
håller föredraget "kärlek utan barn"och döms till fängelse.
Karl Staaff (lib) bildar regering.
Olympiska spel i Stockholm.
Folkpension, som dock är för liten för att man ska kunna leva
på den.
Bondetåg, borggårdskris och nyval.
Matpriserna stiger kraftigt.
På två år har 40 svenska fartyg drabbats av tyska torpeder eller
minor vilket kostat 128 människor livet.
Parlamentarismens genombrott. Nils Eden (lib) bildar regering
tillsammans med Hjalmar Branting (s). Hungerdemonstrationer
i Västervik och Stockholm. Brödbutiker och bagerier plundras i
Norrköping, Göteborg och Seskarö. Militärer sätts in.
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Klädransonering. Spanska sjukan bryter ut i Malmö, 27 000
människor dör i epidemin under året.
Riksdagen beslutar om åtta timmars arbetsdag.
Motbok införs i hela landet, tilldelningen är 4 liter starksprit i
månaden. Sverige går med i Nationernas Förbund. Den första
rent socialdemokratiska ministären bildas.
Allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. NF beslutar att
Åland ska vara finskt.
Folkomröstning om alkoholförbud. Motståndarna vinner med
51 procent.
För första gången sänds en gudstjänst i radio.
Allsvenskan i fotboll startar.
Radion börjar sända reguljärt.
Det första eldrivna tåget går mellan Stockholm och Göteborg.
Den första serietillverkade Volvobilen. Fem bilar produceras
per dag. Telefonlinjer öppnas till Paris, London och New York.
Stora protester mot riksdagens lag om kollektivavtal och
arbetsdomstol.
Diktantologin "Fem unga" utkommer.
Riksdagen beslutar om fri fart på vägarna. Passfrihet vid resor
över Öresund.
Militär skjuter fem demonstrerande arbetare i Ådalen.
Arbetslösheten stiger. Devalvering. Riksbanken överger
guldmyntfoten.
Ivar Kreuger skjuter sig i Paris. Bankkris och ruin för
småsparare. Per Albin Hansson (s) bildar regering.
Kohandel mellan socialdemokraterna och bondeförbundet.
Ernst Wigforss lägger en expansiv statsbudget.
Riksdagen inför arbetslöshetsförsäkring. Rekordlåga
födelsetal.
En statlig utredning föreslår övergång till högertrafik.
Skolplikten förlängs till 7 år. Den borgerliga riksdagen beslutar
mot s-regeringens vilja att försvaret ska rustas upp.
Regeringskris. Semesterregering. Efter valet koalitionsregering
(s och bf).
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Riksdagen förbjuder svenskar att ta värvning i spanska
inbördeskriget.
Lag om två veckors betald semester. LO och SAF undertecknar
"Saltsjöbadsavtalet".
Regeringen avger en neutralitetsförklaring i samband med att
andra världskriget börjar. Ransoneringskort utdelas. De fyra
stora riksdagspartierna bildar samlingsregering. En militär
frivilligkår för Finland börjar organiseras. Ture Nermans
"Trots Allt!" tas i beslag.
För att spara bensin förbjuds all privatbilism. Riksdagen tillåter
censur. Livsmedelsransoneringar införs. Regeringen godkänner
tysk transitering av personal och krigsmaterial till Norge. En
Karl Gerhard-revy förbjuds.
Rösträttsåldern sänks från 23 till 21 år. Regeringen tillåter att
tysk trupp passerar från Norge till Finland. Gunder Hägg sätter
världsrekord på 1500 meter. Vilhelm Moberg ger ut "Rid i natt!
Eyvind Jonsson "Grupp Krilon".
Livsmedelsransonerna är knappa. Det är brist på eldningskol.
Två svenska malmbåtar på väg till Tyskland torpederas.
Läger inrättas. Ubåten Ulven minsprängs. Efter tyskarnas
nederlag på östfronten stoppar regeringen den tyska
transittrafiken till Norge. Nöjesskatt på dans införs.
Exporten av kullager till Tyskland upphör. I stället går exporten
till England. Under hösten flyr 30 000 balter till Sverige.
Statsystemet i jordbruket avskaffas.
Tyskland kapitulerar. Samlingsregeringen ersätts av en 	

s-regering. Metallstrejken pågår i fem månader.
Sverige utlämnar 146 balter (flyktingar i tysk uniform) till
Sovjetunionen. Engelska blir första främmande språk i alla
skolor. Riksdagen beslutar om fria skolböcker och
skolmåltider. Sverige blir medlem av FN. Tage Erlander blir
statsminister efter Per Albin Hansson.
Födelsenummer införs och källskatten dras på lönen. Penicillin
börjar säljas på apoteket. Bilkörning på söndagar förbjuds för
att minska bensinimporten. Barnbidrag införs.
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Ungdomskravaller på Södermalm i Stockholm. FN-medlaren.
Folke Bernadotte, mördas av Stemligan i Jerusalem. Bertil
Ohlin blir oppositionsledare för folkpartiet.
Ny tryckfriheÎtsförordning. Kronan devalveras med 30 procent
mot dollarn.
Nioårig enhetsskola.
Koalitionsregering (s och bf). Lagstadgade semestern förlängs
från två till tre veckor. Religionsfrihetslag antas.
Passfrihet införs i Norden. Ett svenskt militärflygplan av typ
DC 3 försvinner över Östersjön.
Dag Hammarskjöld blir generalsekreterare i FN.
TV-sändningar börjar. Norden blir en gemensam 	

arbetsmarknad.
Motboken avskaffas. Det blir ett bestämt nej i folkomröstning
om högertrafik (82,9 %). Allmän sjukförsäkring införs.
Torsten Kreuger säljer Stockholms-Tidningen och Aftonbladet
till LO.
Folkomröstning om ATP. Bondeförbundet lämnar regeringen i
protest.
Nyval till andra kammaren.
Med en rösts övervikt beslutar riksdagen att införa ATP.
Omsättningsskatt införs. Sverige sänder en FN-styrka till
Kongo.
Sverige beslutar att inte söka medlemskap i EEC. Dag
Hammarskjöld omkommer i en flygolycka i Kongo.
Riksdagen beslutar att minska antalet kommuner till cirka 300.
Fyra veckors semester. Riksdagen beslutar att införa
högertrafik.
Polisväsendet förstatligas.
Rösträttsåldern sänks från 21 till 20 år. Asea får en order att
ställa i ordning det första kärnkraftverket i Oskarshamn.
Amerikanska flaggan bränns utanför USA:s ambassad i
samband med Vietnamdemonstrationer.
Vietnamdemonstranter och polis drabbar samman.
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Olof Palme, då utbildningsminister, går i en
Vietnamdemonstration tillsammans med Nordvietnams
Moskva-ambasadör och håller ett USA-kritiskt tal. USA kallar
hem sin Stockholmsambassadör. Femdagarsvecka införs.
Kårhusockupationen.
Olof Palme efterträder Tage Erlander. Högerpartiet byter namn
till moderata samlingspartiet. Riksdagen beslutar att avskaffa
ett- och tvåöringarna. Den vilda strejken vid LKAB:s gruvor
varar i fyra månader.
Sydkraft får tillstånd att uppföra den första reaktorn i
Barsebäck. TV sänder i färg. En värnpliktig döms till fängelse
för att ha vägrat att klippa sitt långa hår. Val hålls till den nya
enkammarriksdagen.
Enkammarriksdagen med 350 ledamöter öppnar. Riksdagen
flyttar tillfälligt till Kulturhuset vid Sergels torg.
Olof Palme jämför USA:s bombningar i Vietnam med
nazisternas terrordåd.
Riksdagsvalet resulterar i två jämnstarka block, 175 mandat
mot 175 mandat. IB-affären. Opec minskar utbudet av olja och
oljepriserna stiger.
Riksdagen antar en ny regeringsform och ny riksdagsordning.
Parlamentarismen grundlagsfästs. Kungen får bara 	

ceremoniella uppgifter. Rösträtts- och myndighetsåldern sänks
till 18 År.
Riksdagen (s och m) beslutar om fortsatt utbyggnad av
kärnkraften.
Riksdagen beslutar om en rejäl daghemsutbyggnad.
Medbestämmandelagen antas. LO lägger fram sitt 	

löntagarfondsförslag. Socialdemokraterna förlorar 	

regeringsmakten efter 44 år. Thorbjörn Fälldin blir 	

statsminister för en trepartiregering. Regeringen ger klartecken
till laddning av Barsebäck II.
De statliga budgetunderskotten börjar växa. Lag om fem 	
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veckors semester. Kronan devalveras med 10 procent Stora
demonstrationer mot kärnkraften.
Centern godtar att Forsmark III byggs. Trepartiregeringen faller
på kärnkraftsfrågan. Ola Ullsten (fp) blir statsminister.
Efter reaktorhaveriet i Harrisburg bestäms det att en
folkomröstning ska avgöra kärnkraftsfrågan. De borgerliga
partierna vinner riksdagsvalet med ett mandat.
Folkomröstning om kärnkraften. Inget alternativ vinner
majoritet. Riksdagen tolkar resultatet som att de tolv
reaktorerna ska vara avvecklade till år 2010. Storkonflikt på
arbetsmarknaden.
Moderaterna lämnar trepartiregeringen sedan mittenpartierna
gjort upp med socialdemokraterna om skatten. Kronan
devalveras med 10 procent. En sovjetisk ubåt går på grund i
Karlskrona skärgård.
Socialdemokraterna gör ett bra riksdagsval och återtar
regeringsmakten. Kronan devalveras med 16 procent.
I Stockholm samlar 4-oktoberkommitten 75 000 demonstranter
mot löntagarfondema. U-båtsjakter pågår, bland annat i
Horsfjärden.
FN-konferensen i Stockholm.
Sverige får sin första kvinnliga partiledare i Karin Söder (c).
Olof Palme mördas på Sveavägen i Stockholm. Ingvar
Carlsson utses till statsminister.
Socialdemokraterna beslutar att avskaffa kollektivanslutningen
av LO-medlemmar till partiet.
Miljöpartiet kommer in i riksdagen. Ebbe Carlsson-affären
leder till att riksdagens konstitutionsutskott inleder TV-sända
utfrågningar.
Rättegången mot Christer Pettersson inleds. Tingsrätten dömer
Pettersson för mordet på Olof Palme, men hovrätten frikänner
honom. För första gången på länge finns inget underskott i
statsbudgeten. En okänd kommunalpolitiker från Katrineholm,
Göran Persson, blir skolminister.
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Rättegången mot Christer Pettersson inleds. Tingsrätten dömer
Pettersson för mordet på Olof Palme, men hovrätten frikänner
honom. För första gången på länge finns inget underskott i
statsbudgeten. En okänd kommunalpolitiker från Katrineholm,
Göran Persson, blir skolminister.
Den socialdemokratiska regeringen gör en helomvändning och
vill föra in Sverige i EG. En stor skattereform genomförs.
Ny demokrati lyckas komma in i riksdagen. Miljöpartiet åker
ur riksdagen. Carl Bildt bildar en fyrpartiregering (m, kd, fp
och c).
Stora budgetunderskott. Löntagarfonderna avskaffas. Bankkris.
Ränte- och valutakris. Regeringen och socialdemokraterna
lägger fram flera gemensamma krisprogram. Försvaret av
kronan misslyckas och i november börjar kronan flyta fritt.
Arbetslösheten är mycket hög.
Passagerarfärjan"Estonia" går under, 852 människor
omkommer. Socialdemokraterna vinner riksdagsvalet. Ny
demokrati åker ut och miljöpartiet kommer tillbaka. EG-omröstningen slutar med 52,3 procent ja och 46,6 procent nej.
Sverige blir medlem av europeiska unionen. Mona Sahlins
kontokortsaffär gör henne omöjlig som partiledare och
statsminister efter Ingvar Carlsson.
Göran Persson blir socialdemokratisk partiordförande och
statsminister. För första gången sedan 1940-talet råder
deflation.
Spel på Joker för 12 kronor ger 61 miljoner kronor i spelvinst.
Den socialdemokratiska regeringen samarbetar med
miljöpartiet och vänsterpartiet i riksdagen. Vid en diskoteksbrand i Göteborg omkommer 63 ungdomar, cirka 140 skadas.
En av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck stängs. Aktiekursema
på Stockholmsbörsen går upp med cirka 50 procent.

Medicinhistoria.
Dagens Nyheter den 1 april 1999 sid A6:
”Milstolpar i medicinens och sjukvårdens historia.
ca 460- 377 f Kr Hippokrates, läkekonstens fader
529 e Kr. klostersjukvården startar (Benedikt av Nursia)
1300-talet de första glasögonen
1348-1352 digerdöden dödar var fjärde person i Europa
1495 syfilis sprids i Europa och vidare till indianerna i Amerika
1510-1580 Paré, den moderna kirurgins fader
1628 blodomloppet kartläggs(Harvey)
1683 mikroskopet gör det möjligt att se bakterier
1727 första mätningen av blodtrycket
1752 Serafimen, Sveriges första lasarett
1785 effekten av digitalis på hjärtat upptäcks
1796 smittkoppsvaccinet tas fram
1816 vaccination mot smittkoppor blir obligatorisk i Sverige
1817 koleraepidemier i Europa (även 1826, -46, 63, -73 och -91)
1846 16 okt, eterdagen, den första narkosen
1848 blindtarmsoperationer
1859 läran om det naturliga urvalet (Darwin)
1863 Röda korset bildas
1865 ärftlighetsläran presenteras (Mendel)
1880-talet kirurgerna opererar inne i kroppen
1885 rabiesvaccin (Pasteur)
1895 röntgenstrålarna (Röntgen)
1898 radium (makarna Curie)
1901 människans olika blodgrupper kartläggs
1902 EKG-apparaten (Einthoven)
1905 hjärnkirurgi (Cushing)
1921 vaccination mot tbc (Calmette)
1921 insulin mot diabetes (Banting mfl.)

1927 graviditetstest
1932 första antibiotikan, sulfa
1939 DDT mot smittöverförande bakterier
1941 cytostatika börjar testas i cancerbehandling
1942 penicillinet
1950 vetenskapliga bevis för att rökning kan ge lungcancer
1950-talet konstgjorda höftleder och knän (Charnley)
1953 DNA-strukturen (Watson, Crick)
1954 första njurtransplantationen(Murray)
1955 poliovaccin (Salk)
1956 första benmärgstransplantationen på en cancerpatient
1959 första kromosomavvikelsen hos människa upptäcks, Downs
syndrom
1960 interferon, ett kroppseget virusläkemedel, upptäcks
1960-talet datortomografin, radiologiska undersökningar, börjar
användas
1967 första hjärttransplantationen (Barnard)
1969 den första onkogenen, "cancergenen' presenteras
1978 första "provrörsbarnet"
1978 första diagnosen av sjukdom med genteknik "sickle-cell"
1979 sjukdomen smittkoppor utrotad
1980-talet acetylsalicylsyra används mot hjärtinfarkt och stroke
1981 aids upptäcks
1982 mänskligt insulin produceras i bakterier
1984 upptäckten att hiv orsakar aids
1985 tillväxthormon tillverkas i bakterier
1988 abortpillret RU 486 börjar användas
1988 magsårsmedicinen Losec börjar användas
1990-talet ett flertal sjukdomsgener identifieras
1991 kartläggningen av människans arvsmassa startar, Hugoprojektet
Källor: Bra Böckers läkarlexikon, Nationalencyklopedin,
Nobelstiftelsen ”

Teknikhistoria.
Teknik och IT.
Från sid 18-19 i IT-kommissionens rapport “IT och nationalstaten” (SOU 1998:58) (980518)
(http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/211.pdf)
“Tekniken har varit ett av 1900-talets mest synliga förändringsområden. Bilar, tåg, flygplan, telefoner, biografer, television och andra
sätt att kommunicera och sprida information och underhållning har
öppnat upp världen för var och en av oss. Datorer har hittat användning
inom en mångfald områden och under 90-talet har datakommunikation
blivit en självklarhet. Vilka trender är centrala inför framtiden?
Kort historik över teknikutvecklingen:
1830-talet 	

 Den elektriska telegrafen uppfinns.
1843 	

 	

Alexander Bain tar patent på en föregångare till faxen.
1876 	

 	

Bell får patent på första fungerande telefonen. L M
	

	

Ericsson startas.
1880	

 	

Telefonen får genombrott i Sverige.
1884 	

 	

Rörliga bilder överförs via elektriska signaler.
1885 	

 	

Ericsson uppfinner telefonluren.
1897 	

 	

Katodstråleröret, som sitter i nästan alla teveapparater
	

	

och datorskärmar uppfinns.
1923 	

 	

Man kunde ringa direkt till abonnenter i andra länder.
1925 	

 	

Effektiva kylskåp (Baltzar von Platen och Carl Munters
	

	

uppfinning) börjar säljas och blir grunden för
	

	

Electrolux.
1926 	

 	

Svartvit television introduceras, dock inget ljud.
1930-talet 	

 Radion blir allmänt spridd i Sverige. 	
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Elspis med ugnstermostat.
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Första elektriska skrivmaskinen.
Den första reguljära tevsändningen.
Första stora elektromekaniska räknaren Mark 1.
(800 000 delar, 800 km kabel, vikt 5 ton).
Vannevar Bush publicerar en beskrivning av Memex, en
maskin som innehåller "...lagrad information av alla
sorter Böcker, bilder, tidningar och korrespondens."
Den första transistorn konstrueras i USA.
Första maskinen som kombinerar elektronisk beräkning
med lagring av data och instruklioner.
Den första produkten med masstillverkade transistorer,
en hörapparat.
IBM första dator med transistorer (2000 st) 	

	

introduceras.
Mikrovågsugnar för hemmabruk.
Videobandet för inspelning av teveprogram uppfinns.
Första transatlantiska telefonkabeln.
IBM 1401, en stordator med 10 000 transistorer
introduceras.
Första integrerade kretsen byggs.
Teven blir allmänt spridd i Sverige.
PAL-systemet för färgteve uppfinns.
fick Alan Kay idén om en bärbar maskin, stor som en
bok, som vem som helst kunde använda, speciellt barn,
och som var elektroniskt uppkopplad till stora centrala
informationsbanker.
Floppydisken och IBMs skrivmaskinskula.
Intel säljer de fösrsta mikroprocessorerna.
Videobandspelare för hemmabruk.
Winchester, den typ av hårddisk som finns i de flesta av
dagens persondatorer.
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Internet föds i USA. AXE-växeln föds hos Ericsson.
De flesta tidningar lämnar blyet och går över till offsettryck. Datorer införs i tidningsproduktionen.
IMB PC i ntroduceras. Radions totala sändningstid är
cirka l500 tim/vecka.
Televerkets monopol på modem upphör. Satellitteve introduceras.
Macintosh lanseras, "mus" och "fönster" får ny
innebörd.
Kabelteve blir allmänt spridd i Sverige.
Bärbara datorer blir vanliga. Radions totala
sändningstid är cirka 8000 tim/vecka.
På hösten blir GSM tillgängligt för de första svenska
kunderna.
Newton, en elektronisk hjälpreda (PDA) från Apple.
Internet öppnas för kommersiell trafik i USA.
En pentiumprocessor (hjärtat i en vanlig pc) innehåller
5 500 000 transistorer på en yta av några
kvadratmillimeter.
Internet blir välkänt bland svenskarna. Provsändningar
påbörjas med digitalteve.

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

(IT-kommissionen nedlagd sedan länge)	


	


	


	


1900-talet.
Referat av en sammanställning i Dagens Nyheter, DN, 991210 sid
A7. Ett urval händelser och ett urval nobelpris i kemi, fysik och
medicin, text av Clas Svahn.
1900-1909
Guglielmo Marconi skickar de första radiosignalerna från England till
Kanada 1901, något som kommer att påverka hela århundradet. l USA
gör bröderna Wright en 40 meter lång flygfärd (1903) och tre år senare
konstrueras den första elektriska glödlampan med volframtråd. 1909
når Robert Peary nordpolen och samma år grundas scoutrörelsen.
Nobelpris:
Kemi 1902: Emil Fischer för förståelsen av hur organiska molekyler
ser ut, bland annat socker, vilket har lett till flera kemiska industrier.
Fischers upptäckter utvecklades sedan av A von Baeyer, som belönades 1905.
Fysik 1901: Wilhelm Röntgen för upptäckten av röntgenstrålningen
som i dag används i otaliga sammanhang, bl at inom medicinen.
Fysik 1903: Henri Becquerel, Pierre Curie och Marie Curie för upptäckten av radioaktiviteten och att kärnan i en radiumatom sönderfaller.
Fysik 1909: Guglielmo Marconi och F Braun för upptäckten av
radiovågorna.
Medicin 1902: Ronald Ross för att han visat att myggor bär på
malaria.
Medicin 1905: Robert Koch för upptäckten av tuberkelbakterien, en
upptäckt som kom att rädda miljoner liv.
1910-1919
Norrmannen Roald Amundsen når sydpolen 1911, och 1912 förliser
atlantångaren "Titanic" varvid mer än 1 500 människor omkommer.
Året efter inför Henry Ford det löpande bandet på sina bilfabriker och
Charlie Chaplin filmdebuterar. 1914 startar det första världskriget med

att den österrikiske tronföljaren mördas; Panamakanalen invigs och
öppnar en port mellan Atlanten och Stilla havet. 1915 produceras de
första stridsvagnarna och det första flygplanet helt i metall. 1917 skakas
Ryssland av en revolution, bolsjevikledaren Lenin kommer till makten.
Första världskriget slutar 1919.
Nobelpris:
Kemi 1911: Marie Curie för upptäckten av flera radioaktiva element,
radium och polonium vilket används för att behandla cancertumörer.
Också Ernst Rutherfords forskning, som belönades 1908, var viktig i
detta sammanhang.
Kemi 1918: Fritz Haber för upptäckten av hur man syntetiserar
ammoniak, vilket gav upphov till bland annat konstgödselindustrin.
Fysik 1918: Max Planck för upptäckten av energikvantat, att energi
uppträder i små paket. Planck lade fram teorin år 1900 och kom att
påverka hela 1 900-talets fysik på ett grundläggande sätt. Flera
upptäckter byggde vidare på Plancks energikvanta och ledde sedan
fram till kvantfysiken.
1920-1929
Sverige får allmän rösträtt 1921 och året efter väljs fyra kvinnor in i
andra kammaren och en i första. 1924 blir George Gershwin världsberömd för sin "Rhapsody in blue" för piano och orkester; de första
vinterolympiska spelen hålls i franska Chamonix, men först i efterhand
gavs tävlingarna olympisk status. 1925 publicerar en för världen okänd
Adolf Hitler sitt politiska manifest "Mein Kampf"; den självhäftande
tejpen uppfinns. 1927 införs graviditetstester och Charles Lindbergh
gör den första ensamflygningen nonstop över Atlanten. 1928 uppfinns
bandspelaren. Årtiondets sista år blir händelserikt: televisionen uppfinns och börsen på Wall Street kraschar, vilket blir inledningen till en
djup depression.
Nobelpris:
Fysik 1921: Albert Einstein för beskrivningen av fotonen, bäraren av
ljuset. Man kan säga att Einstein "uppfann" fotonen, något som bland
annat lett fram till laser och fotocell. I hans Nobelpris ingår också ett

erkännande för relativitetsteorierna (den speciella 1905 och allmänna
1916) och teorin om materiens atomstruktur.
Fysik 1922: Niels Bohr för upptäckten av hur en atom är uppbyggd,
att elektronerna rör sig i banor runt en kärna.
Medicin 1924: Willem Einthoven för elektrokardiogrammet, EKG,
som visar vilka skador som uppstått på hjärtat efter en infarkt.
1930-1939
Årtiondet inleds med upptäckten av planeten Pluto, den första Musse
Pigg-filmen med ljud, och Adolf Hitler tar makten i Tyskland (1933).
Medan depressionen fortsätter, fram till vändningen i en börshausse
1936-37, får världen uppleva uppfinningar som 8 mm smalfilm (1932)
och nylonet (1935). BBC inleder regelbundna tv-sändningar 1935.
1937 skapar Alan Turing den första datorn, p-automater införs, den
första helautomatiska tvättmaskinen tillverkas och i England byggs
den första radarstationen. Samma år exploderar luftskeppet "Hindenburg" utanför New York. Olyckan innebär slutet för all trafik med
luftskepp. 1938 står Golden Gate-bron i San Francisco klar. 1939
bryter andra världskriget ut.
Nobelpris:
Kemi 1931: Garl Bosch och Friedrich Bergius för deras upptäckt av
kemiska metoder för att framställa syntetisk bensin och olja ur stenkol
vilket lade grunden till en stor del av den kemiska industrin.
Fysik 1932: Werner Heisenberg för osäkerhetsrelationen. Han visade
att man inte kan bestämma en partikels läge och energi samtidigt utan
att rubba den.
Fysik 1939: Ernest Lawrence för cyklotronen som framställer
radioaktiva preparat genom att accelerera laddade partiklar och skicka
dem in i kärnan. Används för att ta fram kortlivade radioaktiva preparat som inte skadar patienten, för att hitta sjukdomstillstånd eller för att
motverka cancertillväxt.
Medicin 1930: Karl Landsteiner för upptäckten av blodgrupperna
vilket möjliggör säkra transfusioner. Tidigare misslyckades flertalet
transfusioner utan att man visste varför.

Medicin 1939: Gerhard Domagk för upptäckten av prontosil, en typ av
sulfa mot bakterier.
1940-1949
För andra gången under 1900-talet skakas världen av ett storkrig. När
kriget slutar 1945 har USA bland annat kommit att fälla de första
taktiska atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. 1941 har vad
som kommit att kallas "världens bästa film", Orson Welles "Citizen
Kane", premiär. 1942 genomförs den första kontrollerade kärnklyvningen och Astrid Lindgren ger ut "Pippi Långstrump". 1946 får
amerikanska AT&T tillstånd att driva ett mobilt telefonnät. 1947 sätts
den så kallade Marshallplanen i verket; ett amerikanskt återuppbyggnadsprogram för Västeuropa. lBM presenterar den första kommer-siella
datorn 1948 och George Orwells dystra framtidsroman "1984" ges ut.
Nobelpris:
Kemi 1944: Otto Hahn för upptäckten av att atomkärnan kunde klyvas
vilket gav upphov till atombomben och kärnkraftverken.
Kemi 1948: Arne Tiselius för upptäckten att man genom att låta
laddade partiklar vandra i elektriska fält separerar ämnen. Pharmacia
växte upp ur hans upptäckter.
Fysik 1947: Edward Appleton för upptäckten av hur radiovågorna rör
sig i jonosfären. Han visade därmed hur man kan sända radio över
långa sträckor. 1946 lyckades Appleton skicka en radarsignal till månen
och tillbaka.
Medicin 1945: Alexander Fleming, Ernst Boris Chain och Howard
Walter Florey för upptäckten av penicillinet och dess verkningar.
Fleming gjorde sin upptäckt redan 1928.
Medicin 1948: Paul Hermann Müller för upptäckten av växtgiftet
DDT som trots sitt dåliga rykte har råddat miljoner liv i u-länderna.
1950-1959
Den första respiratorn tas i bruk 1950. 1951 uppfinner Erik Wallenberg
förpackningsmetoden Tetra Pak, grunden till en svensk miljardindu-stri;
i Afrika slås kolonierna Tripolis, Cyrenaica och Fezzan samman till
Libyen. 1952 spränger USA en vätebomb och följs snart av Sovjet-

unionen. 1954 uppfinns den kiselbaserade solcellen; Ernest Hemingway får Nobelpriset i litteratur. 1956 avlider seklets mest namnkunnige
vetenskapsman, Albert Einstein, och den första telefonkabeln dras över
Atlanten. När Sovjet skickar upp den första satelliten 1957 inleds en
kapplöpning med USA om herraväldet i rymden. 1958 deklarerar
Kinas ledare Mao Zedong "Det stora språnget framåt"; pacemakern
uppfinns och p-pillren in troduceras. 1959 blir Ingemar Johansson
världsmästare i tungviktsboxning.
Nobelpris:
Kemi 1953: Hermann Staudinger för upptäckten att polymerer består
av mycket stora molekyler vilket utgör grunden för plastkemin .
Kemi 1954: Linus Pauling för hans forskning kring kemiska bindningar som lade grunden till förståelsen för hur dessa, och all kemi,
fungerar.
Fysik 1952: Felix Bloch och Edward Purcell för upptäckten av NMR,
Nuclear Magnetic Resonance, grunden till magnetkameran som kan se
in i kroppens olika organ. En vidareutveckling belönades 1991.
Fysik 1956: William Shockley, John Bardeen och Walter Brattain för
transistorn, byggstenen i all modern elektronik.
Medicin 1952: Selman Abraham Waksman för upptäcken av streptomycin, den första verksamma antibiotikan mot tuberkulos.
Medicin 1954: John Enders, Thomas Weller och Frederick Robbins
för upptäckten av hur poliovirus förökar sig, vilket ledde till poliovaccinet.
1960-1969
Den 12 april 1961 blir Jurij Gagarin, Sovjet, den första människan i
rymden. Samma år omkommer FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld i en flygkrasch i nuvarande Zambia. 1962 står supermakterna på randen till ett kärnvapenkrig under Kubakrisen. 1963 skakas
världen av mordet på USA:s president John F Kennedy, året efter
ingriper USA i det vietnamesiska inbördeskriget på Sydvietnams sida.
1965 utbryter krig mellan Indien och Pakistan och 1967 sexdagars-

kriget mellan Israel och Egypten, Syrien och Jordanien där Israel
erövrar Golanhöjderna och Västbanken. 1968 mördas Robert Kennedy
under en valturné. Den 21 juli 1969 landar "Apollo 11 " på månen och
Neil Armstrong blir första människan på en annan himlakropp.
Nobelpris:
Kemi 1960: Willard Frank Libby för upptäckten av C14-metoden som
kan åldersbestämma organiskt material.
Kemi 1962: John Kendrew och Max Perutz för att ha visat att proteiner
har en tredimensionell struktur vilket har varit viktigt inom den
biotekniska industrin.
Fysik 1964: Charles Townes, Nikolaj Basov och Aleksandr Prokhorov
för lasern.
Fysik 1969: Murray Gell-Mann för upptäckten av kvarkarna. Han
upptäckte 1964 att protoner, neutroner med flera är uppbyggda av ännu
mindre partiklar. Också 1957 års pris, som visade att umversum skiljer
på höger och vänster, samt 1979 års pris, där den elektromagnetiska och
svaga växelverkan förenades har lagt grunden till en ny syn på
materiens innersta väsen.
Medicin 1962: Francis Crick, James Watson och Maurice Wilkins för
att de visat hur DNA-molekylen är uppbyggd och därmed hur den
mänskliga arvsmassan fungerar. Upptäckten, som gjordes 1953, lade
grunden till den biotekniska industrin, som tillverkning av mänskligt
insulin som har räddat livet på manga diabetiker (se äv 1978 års pris).
1970-1979
Årtiondet inleds med uppfinnandet av mikroprocessorn, grunden till
hemdatorerna. 1971 tar sonden "Mariner 9" de första detaljerade
bilderna av Mars. 1972 konstrueras det första tv-spelet. Samma år
skakas USA av Watergateskandalen som leder till president Richard
Nixons avgång två år senare. Popgruppen ABBA vinner schlagerfestivalen 1974; forskare varnar för att freoner kan skada ozonskiktet.
1975 börjar de första hemdatorerna säljas i USA. Mao Zedong avlider
1976. 1977 har filmen "Star Wars" premiär, 583 månniskor dödas vid
en flygolycka på Teneriffa. 1978 föds världens⁄ första provrörsbarn.

1979 inträffar en allvarlig olycka vid kärnkraftverket i Harrisburg,
USA.
Nobelpris:
Fysik 1971: Dennis Gabor för hologrammet som används inom industrin för analys och för att se och skapa 3D-bilder.
Fysik 1978: Arno Penzias och Robert Wilson för upptäckten av den
kosmiska bakgrundsstrålningen som visade att universum med stor
sannolikhet har bildats genom en ursmäll, Big Bang.
Medicin 1978: Werner Arber, Daniel Nathans och Hamilton O Smith
för hur man klipper isär och fogar ihop DNA. Pristagarna grundlade
den genetiska ingenjörskonsten .
Medicin 1979: Alan M Cormack och Codfrey N Hounsfield för datortomografi. En metod som gör det möjligt att se strukturer i hjärnan och
att upptäcka tumörer.
1980-1989
1980 mördas John Lennon i New York. 1981 går U 137 på grund i
Karlskrona skärgard. 1982 bryter Falklandskriget ut mellan Argentina
och Storbritannien; aids upptäcks. 1985 konstaterar forskarna ett hål i
ozonskiktet över Antarktis. 1986 mördas statsmin‡ister Olof Palme på
Sveavägen i Stockholm; kärnkraftverket i Tjernobyl havererar. Magsårsmedicinen Losec börjar användas 1988. 1989 försvinner jarnridån
och Berlinmuren rivs; World Wide Web introduceras.
Nobelpris:
Kemi 1980: Paul Berg, Walter Gilbert och Frederick Sanger för att de
kunde visa hur DNA var uppbyggt i sekvenser. Grunden för den moderna biotekniken.
Kemi 1989: Sidney Altman och Thomas Cech för upptäckten att RNA
kan ha samma funktion som protein.
Fysik 1986: Ernst Ruska för elektronmikroskopet som gjorde det
möjligt att se föremål mindre än ljusets våglängd. I dag kan det förstora omkring två miljoner gånger. Ruska tillverkade sitt mikroskop
redan 1931 men belönades först 55 år senare.

Fysik 1989: Norman F Ramsey för upptäckten som ledde fram till
atomuret som i dag utgör grunden för GPS-navigeringen. Priset byggde
på andra upptäckter som hade belönats 1943 och 1944. Medicin 1988:
James W Black, Gertrude B Elion och George H Hitchings för att de
visat att betablockerare hjälper mot för högt blodtryck.
1990-1999
Tyskland återförenas 1990, kriget vid Persiska viken, och rymdteleskopet "Hubble" skjuts upp. 1991 börjar Jugoslavien falla sönder då
Slovenien och Kroatien förklarar sig självständiga och ett blodigt krig
startar i Kroatien. 1992 inleds ett krig också i Bosnien. 1993 störtar ett
Jas-plan i Stockholm. 1994 sjunker passagerarfärjan "Estonia" och 852
människor omkommer; tunneln under Engelska ka-nalen öppnas;
Nelson Mandela blir president i Sydafrika. 1997 lyckas forskare klona
ett får som döps till Dolly. Prinsessan Diana omkommer i en
trafikolycka i Paris.
Nobelpris:
Kemi 1993: Kary Mullis för upptäckten att man från en liten mängd
celler kan kopiera DNA, vilket gör att kriminaltekniker kan spåra
gärningsmän utifrån hudfragment eller mycket små mängder blod.
Filmen "Jurassic Park" bygger på denna upptäckt.
Kemi 1995: Paul Gutzen, Mario Molina och Sherwood Rowland för
upptäckten att ozonlagret påverkas av kemiska ämnen i atmosfären.
Fysik 1991: Pierre-Gilles de Gennes för upptäckten av flytande
kristaller. Grunden för platta datorskärmar.
Fysik 1992: Georges Charpak för konstruktionen av en känslig medicinsk detektor som gör att man kan använda betydligt lägre röntgendoser vid undersökningar.
Fysik 1997: Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji och William D
Philips för en vidareutveckling som kan bli framtidens atomur.
Medicin 1990: Joseph E Murray och E.Donnall Thomas för hur man
kan transplantera mänskliga njurar.

50 år med FN.
Svenska FN-förbundet. April 1999.
(http://www.sfn.se/2/1212sfn.html)
FN skapades i en tid av fredsyra, men också i en tid med färska
sår efter de stora världskrigen. Aldrig skulle dessa hemskheter
upprepas. 50 år senare inser vi att varje tid har sina hemskheter
och sina glädjeämnen. Många sidor kan ägnas åt att beskriva vad
FN lyckats med, minst lika många åt det som FN inte lyckats
uppnå. Här följer en krönika med ett urval av viktiga händelser i
FN:s historia.

40-talet
Först ut - Trygve Lie
1945. 26 juni 1945 skrev 50 stater under FN-stadgan. 24 oktober
trädde den i kraft. Sverige blev medlem 1946. FN:s förste generalsekreterare var norrmannen Trygve Lie. Han valdes av generalförsamlingen 1946 och avgick efter påtryckningar av bland andra Sovjetunionen 1952.
“De som gav sina liv för att vi skulle bli fria, de som miste sina hem
och de som led och alltjämt lider av krigets följder har gett oss en helig
uppgift: att skapa en fast grund för freden i världen. Vi kan komma att
möta svårigheter och hinder. Men ju vanskligare uppgiften är, desto
större är belöningen. Det är hela den civiliserade världens framtid som
står på spel.”
Trygve Lie när han 1 februari 1946 valdes till FN:s förste generalsekreterare
Palestina delas.
FN:s generalförsamling beslutade 1947 att dela området Palestina i två
stater: Israel och FN:s arabiska stat. Judarnas inofficiella regering
godtog planen som gav dem 56 procent av området. Palestinerna och

arabstaterna godtog inte planen. 1996 pågår fortfarande konflikten i
Israel/Palestina. I snart 30 år har stora delar av det område som FN
tilldelade palestinerna ockuperats av Israel.
Alla har samma rättigheter
1948. 10 december antogs deklarationen om mänskliga rättigheter.
Efter de förfärliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som skett
under andra världskriget fanns det en stark opinion för att FN skulle
skapa regler i form av internationella avtal.
Stärkt u-landsbistånd
1949. Det utvidgade programmet för tekniskt bistånd, EPTA, bildades. Det innebar en kraftig förstärkning av FN:s hjälp till u-länderna.
1950 bidrog 54 regeringar med sammanlagt 20 miljoner dollar. 1965
ombildades EPTA till FN:s utvecklingsprogram, UNDP. 1995 omfattade UNDP:s budget cirka 1,7 miljarder dollar. UNDP samordnar det
bistånd som ges av FN och fackorganen. För närvarande stödjer UNDP
över 6000 projekt runt om i världen.
Vykort räddar liv
1949. Det första Unicef-kortet gavs ut 1949. Under alla dessa år har
korten gett ett nettotillskott på 500 miljoner dollar, vilket räcker till att
vaccinera 33 miljoner barn mot polio, mässling, tuberkulos, difteri,
kikhosta och stelkramp.

50-talet
Storkrig i Korea
FN beslutade att ingripa militärt när Nordkorea angrep Sydkorea 1950.
16 länder sände trupper under FN-kommando med amerikansk ledning
för att bistå Sydkorea. Det var första gången som säkerhetsrådet beslutade att använda vapenmakt mot ett fredsbrott. 1953 upphörde striderna i Korea. En tillfällig gräns mellan Nord- och Sydkorea skapades
vid 38:e breddgraden. FN:s agerande i Koreakriget är ett av de få
militära ingripanden som FN gjort.

UNHCR bildas
1951 fick FN en högkommissarie för flyktingar, UNHCR. Samma år
utformades en flyktingkonvention som definierar vem som är en
flykting och vilka rättigheter och skyldigheter som en flykting har.
1951 fanns det 1,2 miljoner flyktingar i världen. 1995 bistod UNHCR
27 miljoner människor.

Barnets rättigheter
1959. En allmän förklaring om barnets rättigheter antogs. 40 år
senare, 1989, skapades en internationell lag om barnets rättigheter
(barnkonventionen). 1996 hade 188 länder skrivit under konventio-nen.

Kamp mot apartheid
1952. Generalförsamlingen fördömde apartheidpolitiken i Sydafrika
som ett brott mot mänskligheten 1952. Därmed kunde frivilliga sanktioner genomföras mot Sydafrika trots att den sydafrikanska regeringen ansåg att apartheidpolitiken var en inre angelägenhet.

Snabb avkolonisering
1960. 17 nya stater blev medlemmar i FN. 16 av dem var afrikanska
stater som blivit fria från kolonialt förtryck. FN hade 100 medlemmar
1960. Generalförsamlingen antog en deklaration om självständighet för
koloniala länder och folk. I den står det att kolonialismen kränker
grundläggande mänskliga rättigheter och bör avskaffas omedelbart.

Dag Hammarskjöld
1953. Svensken Dag Hammarskjöld valdes till Trygve Lies efterträdare.. "FN är inte till för att föra människorna till himlen, utan för
att rädda dem från helvetet." Dag Hammarskjöld.
Samtal om befolkning
1954. FN:s första internationella befolkningskonferens hölls i Rom.
Inga beslut fattades. Inga rekommendationer utfärdades. Konferensen
var bara ett tillfälle att utbyta åsikter och erfarenheter. 1950 var
jordens befolkning 2,5 miljarder. Idag är den 5,8 miljarder och år 2050
beräknas den vara 10 miljarder.
Historisk FN-styrka
FN genomförde sin första fredsbevarande operation 1956 när krig
bryter ut om Suezkanalen. Det är något helt nytt och saknar direkt stöd
i FN:s stadga. Styrkan kallades UNEF (United Nations Emergency
Force) och placerades i Sinai för att övervaka eldupphör.
Det var inga stridande förband, utan fick bara använda sina vapen i
självförsvar. En huvudprincip för UNEF - och alla efterföljande
fredsbevarande styrkor - är att utplacering och verksamhet måste ske
med värdlandets samtycke.

60-talet

En procent i bistånd
1960. Generalförsamlingen utfärdade en rekommendation att cirka en
procent av de rika ländernas totala nationalinkomster ska gå till bistånd.
Förslaget antogs av 87 röster mot noll. 1995 gav världens rika länder i
genomsnitt cirka 0,3 procent av BNP i bistånd.
Hammarskjöld omkommer
1961. Dag Hammarskjöld oÀmkom i en flygolycka på väg till
förhandlingar om fred i Kongo 18 september. U Thant från Burma
valdes till ny generalsekreterare 1962.
Kärnvapenprov förbjuds
1963. FN:s generalförsamling hade arbetat länge för ett totalt provstoppsavtal. 1963 skrev tre av fem kärnvapenstater - Sovjetunionen,
USA och Storbritannien - under ett provstoppsavtal. Kina och Frankrike
anslöt sig inte till avtalet. 1996 antog generalförsamlingen ett
provstoppsavtal.
Apartheid olagligt 1965. En konvention antogs som förbjuder alla
former av rasdiskriminering. 1996 hade 145 länder skrivit under
konventionen.
Obligatoriska sanktioner

1966. För första gången beslutade FN:s säkerhetsråd om obligatoriska ekonomiska sanktioner mot Sydrhodesia. Säkerhetsrådet menade att den vita minoritetsrevolten i Sydrhodesia hotade den internationella freden och säkerheten. Efter val 1980 blir Sydrhodesia den
fria staten Zimbabwe.
Fem kärnvapenstater räcker!
1968. Icke-spridnings–avtalet undertecknades av kärnvapenstaterna
Sovjetunionen, Storbritannien och USA. De lovar därmned att inte
förse andra länder med kärnvapen. Kina och Frankrike undertecknade
inte avtalet. Ungefär 50 icke-kärnvapenstater undertecknade också
avtalet som innebär att de förbinder sig att inte ta emot eller utveckla
kärnvapen. 1995 hade 178 av FN:s 185 medlemsstater anslutit sig till
icke-spridningsavtalet.

70-talet
Biologiska vapen förbjuds
1971. En konvention antogs som förbjuder utveckling, produktion
och lagring av bakteriologiska vapen. Det är det första internationella
avtal som innebär egentlig nedrustning, det vill säga att befintliga
vapen ska förstöras.
Waldheim generalsekreterare
1971. Österrikaren Kurt Waldheim efterträdde U Thant som FN:s
generalsekreterare. I efterhand visade det sig att han tjänstgjort som
tysk officer på Balkan under andra världskriget.
Miljön i fokus
1972. I Stockholm samlades representanter för 113 länder för att
diskÃutera miljöfrågor. Temat var “En enda värld”. I en FN-rapport
om människan och miljön från 1969 står det: “För första gången i
mänsklighetens historia existerar en global kris som berör både i- och
u-länder. Den gäller människans relation till sin miljö. Oroande tecken

har varit synliga länge: befolkningsexplosionen, en mäktig tekno-logisk
expansion som inte anpassats till miljöns villkor, förstörelsen av odlad
jord, städernas oplanerade tillväxt, krympande öppna områden och en
ökande risk för utrotning av många former av djur- och växtliv. Det
finns ingen tvekan om att framtida liv på jorden hotas om detta får
fortgå.”
Ny ekonomisk världsordning
1974. U-länderna ställde krav på en ny mer rättvis ekonomisk
världsordning (NIEO). En deklaration och ett handlingsprogram antogs
av FN:s generalförsamling. Några viktiga krav var:
* full kontroll över råvarutillgångarna
* mer förädlingsindustri i u-länderna
* bort med handelshinder för u-ländernas industrivaror
* avskrivning av skulder
FN och jämställdheten
1975. I Mexico City höll FN sin första kvinnokonferens. Konfe-rensen
drog upp riktlinjer för jämställdhetsarbetet tio år framåt. I september
1995 ägde den fjärde kvinnokonferensen rum i Beijing.
Vapenembargo mot Sydafrika
1977. FN:s säkerhetsråd beslutade att införa obligatoriskt vapenembargo mot Sydafrika. Anledningen är att Sydafrikas apartheid-politik
hotade den internationella freden och säkerheten. I augusti 1977
genomförde FN och den afrikanska organisationen OAU en antiapartheidkonferens.

80-talet
Smittkopporna utrotade
1980. Efter en världsomfattande kampanj som Världshälsoorganisationen genomfört förklarades 1980 att smittkopporna utrotats.
Pérez de Cuéllar generalsekreterare

1982. Peruanen Javier Pérez de Cuéllar efterträdde Waldheim som
generalsekreterare. Han anses ha stärkt FN, gett organisationen en
ledande roll i världspolitiken.

det vill säga en ekonomisk utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra framtida generationers möjligheter till samma
utveckling.

Svältkatastrof i Afrika
1984. 150 miljoner människor i 20 länder i Afrika drabbades av svält
efter en lång tids torka. Detta gjorde att diskussionen om Afrikas
kritiska ekonomiska situation tog fart. FN upprättade ett kontor Office of Emergency Operations in Africa - för att samordna alla
hjälpinsatser i Afrika. Kontoret meddelade 1985 att det som kunde ha
blivit den värsta hungerkatastrofen i fredstid avvärjts tack vare det
internationella biståndet. Unicef (FN:s barnfond) satte 1984 igång ett
program för att rädda de minsta barnen i de fattiga länderna. Fyra
punkter ingick i detta program:

Namibia blir fritt
1989. Sydafrika lämnade Namibia under FN-övervakning. Fria val
organiserades av FN. Över 97 procent av de röstberättigade deltIog i
valet. Flyktingar återvände i tusental varje dag från mitten av 1989.

* amning istället för bröstmjölksersättning
* viktkontroll
* socker/saltlösning i kokat vatten mot livshotande diarréer
* vaccinering mot sex vanliga och dödliga sjukdomar: difteri, polio,
tuberkulos, stelkramp, kikhosta och mässling.
FN fyller 40 år
1985. Kritiken mot FN var stor när FN firade 40-årsjubileum.
Sekretariatet kritiserades för slösaktighet och ineffektivitet.
“Låt oss inte göra Förenta Nationerna till syndabock för problem
som återspeglar våra egna brister. Det är inte Förenta Nationerna som
inte nått upp till oss. Det är vi som inte nått upp till Förenta Nationernas ideal. Det är genom att själva förbättra oss och vår politik som vi
kan förbättra Förenta Nationerna.”
Olof Palme i generalförsamlingen 21 oktober 1985
“Hållbar utveckling”
1987. Norges statsminister Gro Harlem Brundtland ledde Kommissionen för miljö och utveckling 1983-1987. I kommissionens rapport
“Vår gemensamma framtid” lanserades begreppet hållbar utveckling,

90-talet
Mandela frigivs
1990. Nelson Mandelas frigivning 12 februari firades som en seger
för antiapartheidrörelsen. I juni talade Nelson Mandela inför
generalförsamlingen och tackade FN för dess insatser för hans och
andra politiska fångars frigivning.
Irak invaderar Kuwait
1990. Efter kalla kriget fick FN en ny roll. Säkerhetsrådet, som länge
varit handlingsförlamat på grund av de två stormakternas ständiga
veton, enades om en hård linje mot Irak. 1991 inleddes “Operation
ökenstorm”, en USA-ledd militär aktion som säkerhetsrådet accepterat. 3 april 1991 angav FN i resolution 687 ett slut på konflikten.
Boutros Boutros-Ghali
1991. Egyptiern Boutros Boutros-Ghali valdes till FN:s sjätte generalsekreterare.
Jugoslavien delas
1992. Kroatien, Slovenien och Bosnien-Hercegovina blev medlemmar i FN 1992. 1993 blev även Makedonien det. I mars upprättades Unprofor (United Nations Protection Force) för att skydda tre
FN-zoner i Kroatien. Styrkan bestod av 14.000 man och hade också till
uppgift att skydda FN-organ som sköter biståndet. I augusti 1995 var

antalet FN-soldater och annan personal i det forna Jugoslavien över
52.000. Konflikten förvärrades efter en längre vapenvila och under
sommaren misslyckades FN med att försvara de muslimska enklaver i
Bosnien-Hercegovina som FN utsett till fredade zoner. Massakrer på
bosniska muslimer utfördes. 14 december 1995 under-tecknades ett
fredsavtal mellan parterna.
Toppmöte om jorden
1992. FN:s konferens om miljö och utveckling anordnades i Rio de
Janeiro. Ett handlingsprogram, Agenda 21, antogs. En konvention om
biologisk mångfald, en annan om klimatet och 27 skogsprinciper
förhandlades fram. 1996 arbetade i princip alla kommuner i Sverige
med en lokal Agenda 21.
Allt sämre ekonomi
1994. Medlemsländernas sammanlagda skuld var i juli 1994 3,4
miljarder dollar. USA hade största skulden 1500 miljoner dollar.
Ryssland skuld var 629 miljoner dollar.
Toppmöte om fattigdom
1995. För första gången anordnade FN ett toppmöte om social
utveckling. Man enades om tio åtaganden, bland annat:
* att utrota fattigdomen
* att skapa fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor
* att sträva mot full sysselsättning
* att ge utbildning och primärhälsovård till alla
En redovisning av FNs historia och underorgan finns på:
http://wimnell.com/omr93b.html
Världsarvslistan finns på
http://whc.unesco.org/en/list/ och http://wimnell.com/omr91b.pdf

Naturkatastrofer och klimat efter 1995.
Det har varit vulkanutbrott på Island med långvariga utsläpp av
partiklar skadliga för motorer så att flyg har ställts in i Europa.
Den 26 december 2004 drabbades sydostasien av en tsunamikatastrof
efter ett jordskalv 9,0 på Richterskalan. 230 000 personer omkom, 1,7
miljoner människor blev hemlösa och många förlorade sina inkomstkällor. En tsunamikatastrof i Japan har hårt drabbat landet och bl a
förstört flera kärnkraftverk. Jordbävningar med ofattande skador har
förekommit bl a i Haiti och Chile.
Årliga orkaner i södra USA ger stor förstörelse. Översvämningar och
torka har förekommit på många håll, bl a i Ausralien och Afrika.
Temperaturen på jorden har stigit och glaciärer smälter bort. I Arktis är
avsmältningarna tydliga. Insikten att temperaturen stiger har ökat och
ett stort problem i världen har blivit hur man ska kunna minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som orsakar stegringarna.
Mer om detta i det följande
FN höll ett klimatmöte i Köpenhamn i december 2009. Det finns
skildrat i
Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning. http://wimnell.com/omr36-39za.pdf
På sid 33: “Mötet ska ge nytt klimatavtal
Syftet med mötet, som äger rum i Köpenhamn 7 till 18 december, är
att världens länder ska enas om åtgärder som kan bromsa den globala
uppvärmningen.15.000 delegater från 192 länder deltar. Huvudfrågan är
hur mycket utsläppen av så kallade växthusgaser ska minskas. Annat
som är tänkt att ingå i uppgörelsen är: anpassning till klimatförändringens effekter, utveckling av klimatvänligt teknik och finansiering av åtgärderna (framför allt ekonomiskt stöd från rika till fattiga
länder).

Det gamla avtalet räcker inte
Det avtal som Köpenhamnsmötet syftar till bygger vidare på det
nuvarande avtalet, Kyotoprotokollet, vars målsättningar gäller
2008-2012. När Kyotoprotokollet skrevs på 1997 var det första gången
som det spikades bindande internationella mål för minskningen av
utsläpp. Målet som anges är att i-länderna ska dra ner utsläppen med
totalt 5,2 procent jämfört med år 1990. Nu har 188 länder skrivit på
protokollet, däribland Sverige och övriga EU-länder. Exempelvis
USA står utanför. U-länderna åläggs inga utsläppsbegränsningar. I
Köpenhamn är förhoppningen att få med fler länder och höja målsättningen.
FN:s klimatkonvention är ramen för förhandlingarna
Precis som när Kyotoprotokollet togs fram, hålls Köpenhamnsmötet
inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. Konventionen
skapades 1992 i Rio de Janeiro och har idag skrivits på av 192 länder,
bland dem USA. Det innebär att man samlats kring målsättningen att
ta fram åtgärder som stabiliserar mängden växthusgaser i atmosfären
på en nivå som inte leder till allvarligare klimatförändringar.
Möten hålls varje år och kallas för COP, Conference of the Parties
(syftande på konventionens parter). Köpenhamnsmötet har beteckningen COP15. Konventionen har ett sekretariat i Bonn som bland
annat övervakar medlemsländernas utsläpp.
Beslutsunderlaget kommer från FN:s klimatpanel
De fakta som klimatarbetet baseras på kommer från FN:s klimatpanel
IPCC. Där deltar flera tusen forskare i arbetet med att sammanställa,
analysera och dra slutsatser av aktuell forskning kring klimatfrågorna.
Panelen grundades 1988 och dess första rapport, som kom 1990, var
startskottet för arbetet inom FN:s klimatkonvention.

Den senaste rapporten kom 2007. Där pekade forskarna med ännu
större säkerhet än tidigare ut mänskliga utsläpp som orsaken till den
temperaturhöjning som har observerats. De ansåg sig också kunna säga
vilka konsekvenser vi har att vänta: höjd havsvattennivå, torka,
översvämningar, vattenbrist, kollapsande ekosystem med mera. Vid ett
möte på Bali 2007 (COP13) tog politikerna till sig de nya rönen och
slog fast att klimatarbetet måste vässas och gå snabbare.”
På sid 34:
“Åtta punkter som avgör vår framtid.
Syftet med konferensen i Köpenhamn är att komma fram till ett nytt
avtal om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.
Därigenom ska effekterna av den globala uppvärmningen mildras.
Det nya avtalet ska till skillnad mot det existerande (Kyotoprotokollet)
ha med alla världens länder, och dessutom sätta mer ambitiösa mål.
För att uppnå enighet om ett nytt klimatavtal, är det en rad delfrågor
som måste besvaras. Här är de viktigaste som det kommer att bli hårda
förhandlingar om i Köpenhamn:
1. Långsiktigt mål. Siktet är inställt på år 2050. Ett mål kan vara att
medeltemperaturen inte ska ligga mer än två grader över den medeltemperatur som rådde före den industriella revolutionen. Ett annat mått
kan vara att halten växthusgaser i atmosfären inte ska överstiga en viss
nivå (350-450 ppm).
2. Minskade utsläpp. Avtalet ska ange bindande mål i siffror för hur
mycket länderna ska sänka sina utsläpp. Enligt FN:s vetenskapliga
klimatpanel bör i-länderna minska utsläppen med 25-40 procent till år
2020. För u-länderna handlar det om begräsningar i jämförelse med om
inga åtgärder vidtogs.

3. Finansiering. Det råder enighet om att i-länderna måste stå för
merparten av kostnaderna, även i u-länderna. Men hur stort ska stödet
vara? En annan fråga är hur det ska finansieras. Direkt bistånd?
Auktioner med utsläppsrätter? Skatt på utsläpp eller särskilt på flyg?

Vetandets värld P1, 6 dec 2011, kl 1210. Program om
naturkatastrofer. Hänvisning till Centrum för naturkatastroflära vid
Uppsala universitet och Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads
universitet.

4. Anpassning. Vissa effekter av uppvärmningen är ofrånkomliga –
och de fattiga länderna drabbas hårdast. Hur kan smällen dämpas?

SRs hemsida: “Allt färre dör i naturkatastrofer - historiskt sett

5. Teknik. Ny teknik är nödvändig för att lösa klimatproblemet – och
även u-länderna måste få tillgång till den. Men hur mycket ska iländerna skjuta till för att u-länderna ska ha råd med rätt investeringar?
En svår fråga gäller patent. U-länderna vill ha fri tillgång till kunskap
och teknik. I-länderna försvarar patenträtten.
6. Skogsfrågor och markanvändning. När skog skövlas ökar växthusgaserna, eftersom färre träd kan ta upp koldioxid. Hur kan avskogningen stoppas? Hur ska åtgärderna mätas och finansieras? Stor fråga
för länder som Brasilien och Indonesien.
7. Handel med utsläppsrätter och flexibla mekanismer. Till att
börja med är handel med utsläppsrätter en fråga för i-länderna.
Flexibla mekanismer innebär att rika länder kan investera i klimatåtgärder i fattiga länder istället för på hemmaplan. Frågan är hur de
rika länderns ska få tillgodoräkna sig detta.
8. Insatser i särskilda sektorer. Handlar om att sätta mål för utsläppsminskningar inom särskilt problematiska sektorer i u-länderna. Kan
också handla om särskilda begräsningar för internationellt flyg och
sjöfart.”
Klimatmötet blev ett misslyckande. Ett nytt möte hölls i Durban
i december 2011.

I början på 1900-talet dog ungefär en halv miljon människor om året i
naturkatastrofer, en stor del av katastroferna var orsakade av väder- och
klimatvariationer. Idag ligger dödstalen betydligt lägre. I början på
1900-talet var vi bara cirka 1,5 miljarder människor på jorden.
Antalet människor som dör av jordbävningar är ganska konstant de
senaste hundra åren och det är just katastrofer kopplade till väder och
klimat mänskligheten blivit bättre på att hantera. Det berättar naturkatastrofsforskaren Magnus Johansson, Karlstads universitet.
Idag är vi sju miljarder och allt fler bor i områden som är hemsökta
av jordbävningar. översvämningar och tropiska cykloner. Det innebär
att allt fler drabbas och att de ekonomiska förlusterna har skjutit i höjden. Men det moderna samhället med industrialisering, högre matproduktion, förbättrade kommunikationer, tillsammans med politisk vilja
gör att allt färre människoliv går till spillo.
Sven Halldin, professor i hydrologi och samordnare för Centrum för
naturkatastrofslära på Uppsala universitet tror att den postiva trenden
kommer att fortsätta, trots att risk för att klimatförändringarna spås leda
till extremare väder som kan orsaka naturkatastrofer.”
“Mindre risk att dö i klimatrelaterad katastrof
Trots att allt fler människor drabbas av tropiska cykloner och
översvämningar visar en aktuell FN-rapport att risken att dö i den
sortens naturkatastrofer sjunker.
–Precis så är det. Det blir allt högre kostnader och allt fler naturkatastrofer, men antalet döda minskar och det är en väldigt positiv
utveckling, säger professor Sven Halldin som är samordnare på
Centrum för Naturkatastrofslära på Uppsala universitet.

Samtidigt som vi blir allt fler människor på jorden som lever i områden som är utsatta för tropiska cykloner och översvämningar, minskar
risken att dö av dessa väder- och klimatfenomen.
Sedan 1980 har risken att dö på grund av översvämning minskat med
25% i världen. Risken att dö i en tropisk cyklon har under samma tid
minskat med 10% enligt ISDR, FN:s organ för katastrofbegränsning.
Det är i östra Asien och Stillhavsområdet minskningarna är som allra
störst och det finns flera orsaker till den här positiva trenden, enligt
Sven Halldin. Bland annat beror det på att man på många håll blivit
allt bättre på snabb borttransport av de människor som riskerar att
drabbas, och att man blivit snabbare på att transportera hjälp till
samhällen efter att katastrofen slagit till.
För att ytterligare minska dödligheten i naturkatastrofer är det inte
främst pengar som behövs, enligt Sven Halldin.
–Det stora problemet är inte brist på pengar, eller brist på resurser. Det
stora problemet är brist på samordning. Om man planerer samhället så
att det blir mindre sårbart, finns det all anledning att tro att man kommer att få mindre katastrofer och ännu färre döda i framtiden, säger
Sven Halldin som är professor i hydrologi på Uppsala universitet.”
Från uu.se ”Naturkatastroflära:
Uppsala universitet har en för Sverige unik kompetens för studier
av naturkatastrofer genom den kombinerade styrkan inom
samhälls-, teknik- och geovetenskaperna.
En naturkatastrof inträffar när samhället utsätts för otyglade naturkrafter, t.ex. flodvågor och jordskred. Det moderna samhällets komplexa organisation och sofistikerade teknik tillhandahåller kraftfulla
verktyg för att hantera naturkatastrofer men verktygen bidrar samtidigt
till att öka samhällets sårbarhet. Eftersom det är i mötet mellan samhället och naturen som en naturkatastrof kan uppstå, krävs det samordnade forskningsinsatser från samhälls-, geo- och teknikvetenskaper för
att förutsäga, mildra eller förhindra en katastrof.
Den hittillsvarande naturkatastrofsforskningen vid Uppsala universitet

har skett genom informella kontakter mellan olika institutioner.
Inrättandet av den Sidastödda forskarskolan CANDIM (Central
American Natural Disaster Mitigation; Mellanamerikansk naturkatastrofshantering) har dock inneburit ett ordnat samarbete mellan de tre
styrkeområdena som tillhandahåller vetenskaplig excellens på världsledande nivå. Samarbetet har till mål att fördjupa kunskaperna inom
fyra för naturkatastrofsläran centrala problemområden (länkar nedan).
En katastrof medför enorma mänskliga, miljömässiga, samhälleliga och
ekonomiska kostnader som ofta beror på social status, ålder och kön.
De oerhörda kostnaderna ger naturkatastrofsläran en ytterligt strategisk
roll för näringsliv och samhälle. Samtidigt medför detta goda
affärsmöjligheter. Bara i Sverige har naturkatastrofer lett till
miljardkostnader under senaste årtiondet. Katastroferna har satt samhällsfunktioner i gungning och även lett till dödsfall. Svensk forskning
inom naturkatastrofsläran har samtidigt försvårats av att katastroferna
inträffar oregelbundet. Samverkan med de största mellanamerikanska
universiteten möjliggör att Uppsala universitets forskning får åtkomst
till en region där naturkatastrofer är en del av vardagen. “
“Personlig hemsida för Sven Halldin
Epost: sven.halldin@hyd.uu.se Jag är ansvarig för forskargruppen
"Ytvattenhydrologi och klimat". Forskningen i gruppen har växt fram
ur de framgångsrika, internationella NOPEX- och WINTEX-projek-ten;
processbaserade storskaleprojekt stödda av IGBP och WCRP under
1990-talet. På senare år har arbetet alltmer fokuserat på modelle-ring
m.h.a. andras data.
Mina forskningsintressen är:
•	

 Vattenbalansmodellering i global och regional skala.
	

 •	

Vatten- och energiflöden i mark-växt-atmosfärssystemet.
	

 •	

Klimatprocesser i olika tids- och rumsskalor.
	

 •	

Mätteknik för de underliggande processerna.
	

 •	

Tillämpning av hydrologiska modeller inom t.ex.
vattenförvaltning.

Min forskning är just nu fokuserad på utveckling av den storskaliga
WASMOD-M-modellen för simulering av den globala vattenbalansen.
Kvaliteten och tillgängligheten på driv- och valideringsdata på denna
skala är en utmaning i fråga om kalibrering, validering och regionalisering av modeller. I alla dessa fall är frågan om osäkerhetsbedömningen central. Keith Beven, Konung Carl XVI Gustafs gästprofessor i
miljövetenskap 2006/07 arbetade vid Uppsala universitet, med mig
som värd, för att fördjupa osäkerhetsanalysen av WASMOD-M.
Jag är också intresserad av vattenbalans- och vattenresursmodellering i mindre skala, i samband med doktorandprojekt, t.ex. för
Cholutecaflodens och Victoriasjöns avrinningsområden.....”
Karlstads universitet:
kau.se: “Centrum för klimat och säkerhet. Vi skapar kunskap för att
hantera klimatrelaterade risker i samhället”
”Klimat och säkerhet
Aktuellt
Om oss
Forskning och utredning
SAWA
CNDS
ESS
GIS-analys av sårbarhet för översvämningar
Regional klimatanpassning i Värmland
Översvämningsguiden
Vänerstudie om skador och skadekostnader
Naturolycksdatabasen
Prediktion av översvämningar
Wettergrenprojektet
Avslutade projekt
Samverkan och mötesplatser
Utbildning och lärande
Publikationer
Kontakta oss”

Människornas agerande efter 1995.
Sven Wimnells hemsida på Internet öppnades 1998 och där har utvecklingen i Sverige och världen vartefter beskrivits. Se förteckning i
Sven Wimnell 080203+kompletteringar: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete.
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf).
USA är den ledande supermakten. Utsattes för terror 11 september
2001 när flygkapare fällde de två tornen i New York. al-Qaida anses
ligga bakom detta, han har av USA infångats i Pakistan och dödats.
USA har i slutet av 2011 två krig de inte har råd med och försöker dra
sig ur, Afghanistan och Irak. Kriget i Irak startades utan FNs samtycke.
Där fångades diktatorn Saddam Husein in, dömdes och hängdes.
USA har fått en svart president som har stora svårigheter med
inrikespolitiken. Jätelika budgetunderskott. Kan han bli omvald 2012?
Stora klasskillnader. Problem med invandring från Mexiko. Problem
med narkotika. Finaskriser.
Kina har gjort stora ekonomiska framsteg och lånar ut pengar till
USA. Är kapitalistiska kommunister. Indien är demokratiskt men har
stora klasskillnader och många fattiga.
Rysslands president Putin kunde inte väljas om och blev premiärminister med Medvedev som president. Våren 2012 väntas Putin bli
vald till president på 6 år och kan sedan efter omval sitta kvar till 2024.
Afrika har fattigdom och elände på andra sätt. I Nordafrika har
2011utbrutit revolutioner som avskaffat diktatoriska makthavare. Frågan är hur demokratiskt det sedan blir. I Syrien har det inte kommit lika
långt.
I EU har en del stater gått in för euro och befinner sig i finanskriser
med frågor om slutet.
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Millennietoppmötet New York den 6-8 september 2000
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Formgivning efter originalutgåvan: Cinna Gross
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FÖRORD
Förenta Nationernas Millenniedeklaration är en milstolpe på vägen
in i ett nytt århundrade. Den antogs av Millennietoppmötet som hölls
från den 6 till den 8 september 2000 i New York och är ett uttryck för
147 stats- och regeringschefers och totalt 191 nationers oro och engagemang för världens framtid. Mötet var den dittills största sammankomsten av världens ledare.
Deklarationen tog form under månader av diskussioner. Hänsyn togs
till slutsatser och förslag från rúegionala konferenser och Millennieforum där enskilda organisationers och individers röster gjort sig
hörda. Det gläder mig att många av de åtaganden och mål som jag
föreslog i min Millennierapport ingår i deklarationen.
Min avsikt med att föreslå Millennietoppmötet var att utnyttja den
symboliska kraften i millennieskiftet för att rikta uppmärksamheten på
människors verkliga behov världen över. När jag lyssnade på världens

ledare och läste deklarationen slogs jag av hur anmärkningsvärt väl
ledarnas krav på handling svarade mot utmaningarna vi står inför.
Ledarna satte upp de specifika målen att halvera antalet människor
som lever i extrem fattigdom, att förse människor med rent vatten och
ge alla grundutbildning, att stoppa spridningen av hiv/aids och nå andra
utvecklingsmål. De krävde att FN:s fredsoperationer stärks så att utsatta
samhällen kan räkna med oss när de är hotade. Och de bad oss att
bekäâmpa orättvisor och ojämlikhet, terror och brottslighet och att
bevara vårt gemensamma arv, jorden, åt kommande generationer.
I deklarationen har världens ledare anvisat klara riktlinjer för hur
Förenta Nationerna skall anpassas till det nya århundradets krav. Med
rätta är de bekymrade över organisationens effektivitet. De vill se
handling och, framför allt, resultat. För min del bekräftar jag att jag
själv och min personal hängivet skall genomföra det mandat vi fått.
Men ytterst är det ledarna själva som är Förenta Nationerna. Det står i
deras makt att uppnå de mål som de har fastställt och därför är det
också deras ansvar. Till dem och deras medborgare, världens alla
människor, säger jag: bara ni kan avgöra om Förenta Nationerna skall
klara av att svara på utmaningen.
Kofi A. Annan
Förenta Nationernas generalsekreterare

Generalförsamlingen antar följande deklaration:
Förenta Nationernas Millenniedeklaration

I. VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER
1. Vi, stats- och regeringschefer, har varit samlade till möte i Förenta
Nationernas högkvarter i New York från den 6 till den 8 september
2000, i gryningen till ett nytt millennium, för att åter betyga vår tro på
organisationen och dess stadga som oumbärliga grundstenar för en
fredligare, rättvisare och mer välmående värld.
2. Vi erkänner att vi, utöver våra förpliktelser i våra egna länder, har
ett kollektivt ansvar för att principerna om människors värdighet, jämlikhet och jämställdhet upprätthålls på det globala planet. Vi som
ledare är därför ansvariga inför alla människor i världen, särskilt de
mest sårbara och utsatta, och framför allt världens barn, eftersom
framtiden tillhör dem.
3. Vi bekräftar åter vår anslutning till de ändamål och principer som är
inskrivna i Förenta Nationernas stadga och som visat sig vara tidlösa
och universella. I själva verket har deras relevans och kraft att inspirera ökat i takt med att länder och folk blivit allt mer sammanlänkade
och beroende av varandra.

ockupation, att tillämpa principerna om icke-inblandning i staters inre
angelägenheter, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter och respekt för allas lika rätStigheter utan åtskillnad på grund
av ras, kön, språk eller religion samt att samverka internationellt vid
lösning av internationella problem av ekonomisk, social, kulturell och
humanitär art.
5. Vi tror att den centrala utmaning vi står inför idag är att säkerställa
att globaliseringen blir en positiv kraft för världens alla människor.
Även om globaliseringen erbjuder stora möjligheter är vinsterna för
närvarande mycket ojämnt fördelade, vilket också kostnaderna är. Vi
inser att utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier har
särskilt svårt att svara på denna utmaning. Därför kan globaliseringen
gynna människorna på ett rättvist sätt och skapa en god framtid för alla
endast genom kraftfulla och uthålliga insatser som bygger på vår
gemensamma värdegrund av medmänsklighet och humanism. Dessa
ansträngningar måste innehålla riktlinjer och åtgärder på det globala
planet som möter behoven hos utvecklingsländerna och länderna med
övergångsekonomier. De måste formuleras och genomföras med dessa
länders aktiva deltagande.
6. Vi anser att vissa grundläggande värderingar är särskilt viktiga i de
internationella relationerna under det tjugoförsta århundradet.

4. Vi är beslutna att skapa en rättvis och bestående fred i hela världen i
enlighet med stadgans mål och principer. Vi ålägger oss på nytt att
stödja varje ansträngning att upprätthålla respekten för alla staters
suveräna likställdhet och deras territoriella integritet och politiska
oberoende, att lösa tvister med fredliga medel i enlighet med rättvisans
principer och internationell rätt, att garantera rätten till självbestämmande för folk som fortfarande lever under kolonialt styre och
utländsk

Dessa är:
* Frihet. Män och kvinnor har rätt att leva sina liv och fostra sina barn i
värdighet, fria från hunger och från fruktan för våld, förtryck och
orättvisor. Demokratisk samhällsstyrning i vilken medborgarna är
delaktiga och som utgår från folkets vilja är den bästa garantin för dessa
rättigheter.
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* Jämlikhet. Ingen individ och ingen nation får förnekas
möjligheten att dra nytta av utveckling. Lika rättigheter
och möjligheter för kvinnor och män måste garanteras.
* Solidaritet. Globala utmaningar måste mötas på ett sätt
som fördelar kostnaderna och bördorna i överensstämmelse
med grundläggande principer om jämlikhet och social
rättvisa. De som lider eller missgynnas förtjänar hjälp från
dem som gynnas mest.
*Tolerans. Människor måste respektera varandra oavsett
skillnader i tro, kultur och språk. Skillnaderna inom och
mellan samhällen bör varken fruktas eller undertryckas
utan tas till vara som värdefulla tillgångar för mänskligheten.
En kultur av fred och samtal mellan alla civilisationer
bör aktivt främjas.
*Respekt för naturen. Alla levande arter och andra naturtillgångar
måste behandlas och användas på ett klokt sätt
i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Endast
med den inställningen kan de omätbara rikedomar som
naturen försett oss med bevaras och överlämnas till våra
efterkommande. De rådande ohållbara mönstren för produktion
och konsumtion måste ändras med tanke på vår
egen och kommande generationers framtida välfärd.
* Delat ansvar. Ansvaret för hanteringen av ekonomisk och
social utveckling världen över och av hot mot internationell
fred och säkerhet måste delas av världens länder och
bör utövas multilateralt. Som den mest universella och
mest representativa organisationen i världen måste Förenta
Nationerna ha den centrala rollen.

II. FRED, SÄKERHET OCH NEDRUSTNING
8. Vi skall göra vårt yttersta för att befria våra folk från krigets gissel
som i konflikter inom och mellan länder har krävt mer än 5 miljoner liv
under det senaste årtiondet. Vårt mål är också att eliminera de faror som
massföJrstörelsevapnen utgör.
9. Vi beslutar därför:
* Att stärka respekten för lag och rätt i internationella så väl som
nationella angelägenheter och särskilt säkerställa att medlemsstater, i
mål där de är parter, rättar sig efter beslut som fattats av Internationella
domstolen i enlighet med Förenta Nationernas stadga.
* Att göra Förenta Nationerna effektivare när det gäller att upp-rätthålla
fred och säkerhet genom att ge organisationen de resurser och medel
som den behöver för att förebygga konflikter, lösa tvister fredligt, sätta
in fredsbevarande operationer och medverka efter kon-flikter med freds
och återuppbyggnad. I detta sammanhang erinrar vi om rapporten från
expertpanelen om Förenta Nationernas fredsopera-tioner och uppmanar
generalförsamlingen att snarast behandla pane-lens rekommendationer.
* Att stärka samarbetet mellanS Förenta Nationerna och regionala
organisationer i enlighet med föreskrifterna i stadgans kapitel VIII.
* Att tillse att stater som är parter till fördrag på områden som vapenkontroll och nedrustning, internationell humanitär rätt och mänskliga
rättigheter efterlever dessa. Vi uppmanar alla stater att överväga att
underteckna och ratificera Rom-stadgan för den internationella brottmålsdomstolen.
* Att vidta samordnade åtgärder mot internationell terrorism och
snarast möjligt tillträda alla relevanta internationella konventioner.

7. För att omsätta dessa värderingar i handling har vi identifierat
viktiga mål som vi tillmäter speciell betydelse.
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* Att fördubbla våra ansträngningar för att fullgöra vårt åtagande att
motverka världens drogproblem.
* Att intensifiera våra ansträngningar att bekämpa transnationell
brottslighet i alla dess dimensioner, inklusive handel med och smuggling av människor samt penningtvätt.
* Att minimera de icke önskvärda e]ffekterna av Förenta Nationernas
ekonomiska sanktioner som drabbar oskyldiga människor, att genomföra regelbundna granskningar av sådana sanktioner och eliminera
oönskade effekter av sanktioner som drabbar tredje person.
* Att eftersträva avskaffande av massförstörelsevapen, särskilt kärnvapen, och hålla alla möjligheter öppna för att uppnå detta mål,
inklusive sammankallande av en internationell konferens för att
identifiera metoder att undvika riskerna med kärnvapen.
* Att genomföra gemensamma åtgärder för att stoppa den illegala
handeln med små och lätta vapen, i synnerhet genom större öppenhet
vid vapenaffärer och stöd åt regionala nedrustningsåtgärder, varvid
rekommendationerna från Förenta Nationernas kommande konferens
om illegal handel med små och lätta vapen skall beaktas.
* Att uppmana alla stater att överväga anslutning till konventione[n
om förbud att använda, lagra, tillverka och sälja antipersonella minor
och att förstöra sådana minor. Staterna uppmanas också att ansluta sig
till det reviderade protokollet till konventionen om konventionella
vapen.
10. Vi ber medlemsstaterna att iaktta den olympiska freden, individuellt och kollektivt, nu och i framtiden, och att stödja Internationella
olympiska kommittén i dess ansträngningar att främja fred och förståelse mellan människor genom sporten och det olympiska idealet.
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III. UTVECKLING OCH
FATTIGDOMSBEKÄMPNING
11. Vi skall göra vårt yttersta för att befria våra medmänniskor – män,
kvinnor och barn – från den extrema fattigdomens elände och förnedring. Mer än en miljard lever just nu i extrem fattigdom. Vi förbinder
oss att förverkliga allas rätt till utveckling och att befria hela mänskligheten från nöd.
12. Vi beslutar därför att skapa en miljö – på både nationell och global
nivå – som främjar utveckling och fattigdomsbekämpning.
13. Om dessa mål skall nås krävs bland annat god samhällsstyrning i
varje land. Även på det internationella planet krävs god styrning, och
dessutom öppenhet i de finansiella och monetära systemen och i
handeln. Vi är anhängare av ett öppet, rättvist, regelstyrt, förutsägbart
och icke-diskriminerande multilateralt system för handel och finanser.
14. Vi ser med oro på de hinder som utvecklingsländer möter när de
försöker mobilisera resurser som de behöver för att finansiera sin
långsiktiga utveckling. Vi kommer därför att göra allt vi kan för att
konferensen om finansiering för utveckling, som skall hållas under
2002, skall bli framgångsrik.
15. Vi åtar oss också att möta de minst utvecklade ländernas särski7lda
behov. I detta sammanhang välkomnar vi Förenta Nationernas tredje
konferens om de minst utvecklade länderna i maj 2001 och vi kommer
att göra vårt bästa för att den blir en framgång. Vi uppmanar de
industrialiserade länderna:
* Att antaga, helst vid den konferensen, riktlinjer för tullfrihet och
borttagande av importkvoter för i det närmaste all export från de
minst utvecklade länderna.
* Att utan dröjsmål tillämpa det utvidgade programmet om skuldlättnader för de svårt skuldsatta fattiga länderna och att gå med på att
avskriva alla offentliga bilaterala skulder som dessa länder har i
utbyte mot att länderna visar beslutsamhet att minska fattigdomen.
*6

* Att ge mer generöst utvecklingsbistånd, särskilt till länder som gör
* ärliga ansträngningar att använda sina resurser för att minska fattig
* domen.
16. Vi &är också beslutna att genomgripande och effektivt ta itu med
låg- och medelinkomstländernas skuldproblem genom olika nationella
och internationella åtgärder, avsedda att göra dessa skulder hanterbara
på lång sikt.
17. Vi beslutar också att ta itu med de särskilda problem som möter
små utvecklingsländer som är öar genom att snabbt och fullständigt
genomföra handlingsprogrammet från konferensen i Barbados och
resultatet av generalförsamlingens tjugoandra extra möte. Vi uppmanar enträget världssamfundet att vid framtagandet av ett sårbarhetsindex beakta de behov som är speciella för små utvecklingsländer som
är öar.
18. Vi erkänner de speciella behov och problem som kustlösa länder
har och uppmanar både bilaterala och multilaterala givare att öka det
finansiella och tekniska biståndet till dessa länder för att möta deras
särskilda utvecklingsbehov och hjälpa dem att lösa sina geografiska
problem genom att underlätta transporter till och från dem genom
andra länder.
19. Vi beslutar vidare:
* Att till år 2015 halvera antalet människor vars inkomster är lägre än
en dollar per dag och som svälter, och till samma år halvera antalet
människor som inte har tillgång till säkert dricksvatten på nära håll
eller inte har råd att skaffa vatten.
* Att garantera att alla barn, både flickor och pojkar, till år 2015 har
möjlighet att fullfölja hela grundskoleutbildningen och att flickor och
pojkar har samma tillgång till utbildning på alla nivåer.
* Att till samma år ha minskat mödradödligheten med tre fjärdedelar
* och dödligheten bland barn under fem år med två tredjedelar jämfört
*
*7

* med nuvarande nivåer.
* Att då ha stoppat och börjat minska spridningen av hiv/aids, malaria
och andra svåra sjukdomar som plågar mänskligheten.
* Att ge särskild hjälp till barn som blivit föräldralösa på grund av hiv/
aids.
* Att år 2020 ha uppnått betydande förbättringar av levnadsvillkoren
för åtminstone 100 miljoner människor som bor i slum, vilket föreslagits i ”städer-utan-slum-initiativet”
.
20. Vi beslutar också:
* Att främja jämställdhet och stärkandet av kvinnors makt över sina
egna liv som effektiva vägar att bekämpa fattigdom, hunger och
sjukdomar och stimulera en utveckling som verkligen är hållbar.
* Att utveckla och genomföra strategier som ger ungdomar i hela
världen en reell chans att få bra och produktiva arbeten
* Att uppmuntra läkemedelsind˜ustrin att göra de nödvändigaste
läkemedlen mer tillgängliga och åtkomliga till lägre priser för alla som
behöver dem i utvecklingsländerna.
* Att utveckla ett nära samarbete med den privata sektorn och det civila
samhällets organisationer i kampen för utveckling och fattigdomsutrotning.
* Att garantera att fördelarna av ny teknik, särskilt informations- och
kommunikationsteknik, är tillgängliga för alla i enlighet med Ecosocs
ministerdeklaration 2000.
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IV. SKYDD AV VÅR GEMENSAMMA MILJÖ.
21. Vi skall göra vårt yttersta för att befria hela mänskligheten, framför
allt våra barn och barnbarn, från hotet om ett liv på en planet som är
oåterkalleligt förstörd av mänskliga aktiviteter och vars naturtillgångar
inte längre räcker för människornas behov.
22. Vi bekräftar på nytt vårt stöd för principerna om hållbar utveckling, däribland principerna i Agenda 21 som antogs vid Förenta
Nationernas konferens om miljö och utveckling.
23. Vi beslutar därför att i alla åtgärder som rör miljön följa en ny etik
för god hushållning och förvaltning, och som ett första steg beslutar vi:
* Att göra allt vi kan för att garantera att Kyoto-protokollet träder i
kraft, helst före tioårsjubiléet av Förenta Nationernas konferens om
miljö och utveckling 2002, och att vi påbörjar den erforderliga minskningen av utsläpp av växthusgaser.
* Att intensifiera våra gemensamma insatser för skötsel, skydd och
hållbar utveckling av alla typer av skogar.
* Att verka för fullständig implementering av konventionen om biologisk mångfald och konventionen för kamp mot ökenspridning i
länder som drabbats av extrem torka och/eller ökenspridning, särskilt i
Afrika.
* Att sätta stopp för den ohållbara exploateringen av vattentillgångar
genom att utveckla strategier för vattenhushållning på regional,
nationell och lokal nivå så att alla får tillgång till vatten i tillräcklig
mängd.
* Att intensifiera samarbetet för att minska antalet och verkningarna av
naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av mänskliga aktiviteter.
* Att garantera fri tillgång till information från kartläggningen av det
mänskliga genomet.
9

V. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI
OCH GOD SAMHÄLLSSTYRNING
24. Vi skall göra vårt yttersta för att främja demokratin och stärka
rättssäkerheten, liksom respekten för alla internat ionellt erkända
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inklusive rätten till
utveckling.
25. Vi beslutar därför:
* Att helt och fullt respektera och försvara den allmänna förklaringen
om de mänskliga rättigheterna.
* Att målmedvetet arbeta för fullständigt skydd och stärkande i alla
våra länder av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter för alla.
* Att stärka kapaciteten i alla våra länder att tillämpa demokratins
principer och arbetssätt samt respektera mänskliga rättigheter, inklusive
minoriteters rättigheter.
* Att bekämpa alla former av våld mot kvinnor och efterleva
konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.
* Att vidta åtgärder för att garantera respekt för och skydd av invandrares, migrerande arbetares och deras 9familjers mänskliga rättigheter,
stoppa rasistiska och främlingsfientliga handlingar som ökar i många
länder och främja större harmoni och tolerans i alla samhällen.
* Att arbeta gemensamt för att bredda den politiska beslutsprocessen
genom aktivt deltagande av alla medborgare i alla våra länder.
* Att garantera mediernas frihet så att de kan spela sin viktiga roll och
allmänhetens rätt att få tillgång till information.
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VI. SKYDD AV DE SÅRBARA.
26. Vi skall göra vårt yttersta för att säkerställa att barn och andra
civila som drabbas oproportionerligt hårt av naturkatastrofer, folkmord, väpnade konflikter och andra humanitära nödsituationer får allt
det bistånd och allt det skydd som de behöver för att de skall kunna
återgå till ett normalt liv så snart som möjligt.
Vi beslutar därför:
* Att utvidga och stärka skyddet av civila i nödsituationer i enlighet
med internationell humanitär rätt.
* Att stärka det internationella samarbetet, inklusive fördelningen av
kostnaderna för och samordningen av humanitärt bistånd till länder
som härbärgerar flyktingar, och att hjälpa alla flyktingar, även
internflyktingar, att frivilligt återvända till sina hem i trygghet och
värdighet för att på ett lämpligt sätt återintegreras i sina samhällen.
* Att uppmuntra till ratificering och fullständig tillämpning av konventionen om barnets rättigheter och dess frivilliga protokoll om barn i
väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.

VII. ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA AFRIKAS
SÄRSKILDA BEHOV.

28. Vi beslutar därför:
* Att fullt ut stödja de politiska och institutionella strukturer som byggs
upp i de nya demokratierna i Afrika.
* Att uppmuntra och understödja regionala och subregionala mekanismer för förebyggande av konflikter och främjande av politisk stabilitet, och att garantera ett tillförlitligt flöde av resurser till fredsbevarande operationer i Afrika.
* Att vidta särskilda åtgärder för att möta utmaningar som fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i Afrika, bland annat skuldavskrivning, förbättrad tillgång till marknader, ökat offentligt utvecklingsbistånd och mer av utländska direktinvesteringar, liksom överföring av teknologi.
* Att hjälpa Afrika att bygga upp sin kapacitet att ta itu med spridningen av hiv/aids och andra infektionssjukdomar.

VIII. ETT STARKARE FÖRENTA NATIONERNA.
29. Vi skall göra vårt yttersta för att göra Förenta Nationerna till ett mer
effektivt verktyg i genomförandet av alla dess prioriteringar: kampen
för utveckling åt världens alla folk; kampen mot fattigdom, okunnighet
och sjukdomar; kampen mot orättvisa; kampen mot våld, terror och
brott samt kampen mot misskötseln och förstörelsen av vårt
gemensamma hem.

27. Vi skall medverka till att demokratin stärks i Afrika och bistå
Afrika i dess kamp för varaktig fred, utrotning av fattigdomen och
hållbar utveckling och därigenom ge Afrika en betydande roll i
världsekonomin.

30. Vi beslutar därför:
* Att åter bekräfta generalförsamlingens centrala ställning som Förenta
Nationernas mest representativa organ och det viktigaste överläggande
och policyskapande organet och att möjliggöra för församlingen att
effektivt spela denna roll.
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* Att intensifiera våra ansträngningar att genomföra en omfattande
reformering av säkerhetsrådet och därvid beakta alla aspekter.
* Att ytterligare stärka ekonomiska och sociala rådet, och därvid
byîgga på de förbättringar som nyligen genomförts, för att hjälpa det
att fullfölja den uppgift som det tilldelats i stadgan.
* Att stärka Internationella domstolen för att den skall garantera
rättvisa och rättssäkerhet i internationella relationer.
* Att uppmuntra till regelbundna konsultationer mellan de viktigaste
organen inom Förenta Nationerna för samordning och uppföljning av
deras verksamheter.
* Att säkerställa att organisationen kan räkna med och i föreskriven tid
förses med de resurser som den behöver för att kunna utföra sina
uppgifter.
* Att uppmana sekretariatet att på bästa sätt utnyttja dessa resurser
enligt klara regler och procedurer som beslutats av generalförsamlingen i alla medlemsstaters intresse genom att använda de bästa
metoderna och den bästa tekniken som står till buds och genom att
koncentrera verksamheten på uppgifter som prioriterats genom beslut
av medlemsstaterna.
* Att verkva för staters anslutning till konventionen om säkerhet för
Förenta Nationernas och andra organisationers personal.
* Att uppnå bättre samstämmighet och samordning i policyfrågor
mellan Förenta Nationerna, dess fackorgan, Bretton Woods-institutionerna, Världshandelsorganisationen och andra multilaterala organ i
syfte att åstadkomma en helt samordnad hantering av freds- och
utvecklingsproblemen.

* Att ytterligare stärka samarbetet mellan Förenta Nationerna och
nationella parlament genom deras världsorganisation, Interparlamentariska unionen, på olika områden, bland annat fred och säkerhet,
ekonomisk och social utveckling, folkrätt och mänskliga rättigheter
samt demokrati och genderfrågor.
* Att öka möjligheterna för den privata sektorn, icke-statliga organisationer och hela det civila samhället att bidra till förverkligandet av
organisationens mål och program.
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31. Vi anmodar generalförsamlingen att regelbundet övervaka de
framsteg som görs för att genomföra åtagandena i denna deklaration
och ålägger generalsekreteraren att framlägga periodiska rapporter om
detta för behandling av generalförsamlingen och till grund för fram-tida
åtgärder.
32. Vi bekräftar ånyo högtidligen, vid detta historiska tillfälle, att
Förenta Nationerna är hela den mänskliga familjens oumbärliga gemensamma verktyg, med vilket vi skall försöka förverkliga våra universella
förhoppningar om fred, samarbete och utveckling. Därför lovar vi att
oreserverat stödja dessa gemensamma mål och uttalar vår beslutsamhet
att nå dem.
Resolution A/RES/55/2
8 september 2000

Läget i världen 2002.
Från svenska FN-förbundets hemsida på Internet,www.sfn.se, 050505
MÄNSKLIG UTVECKLING
De flesta uppgifter i tabellen kommer från olika FN-organ. En del
uppgifter har sekretariatet för Human Development Report sammanställt. I Human Development Report finns hänvisningar till samtliga
källor.
DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET
Framsteg
• 	

Sedan 1980 har 81 länder gjort stora framsteg mot demokrati.
	

33 militärregimer har ersatts av civila regeringar.
• 	

140 av världens närmare 200 stater har nu fria val i vilka flera
	

politiska partier deltar. Det är fler länder än någonsin i
	

historien.
• 	

År 2000 fanns det 37.000 registrerade internationella icke
	

statliga organisationer, en ökning med en femtedel från 1990.
	

Mer än 2.150 organisationer har rådgivande ställning i FN:s
	

ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och 1.550 är knutna
	

till FN:s informationsavdelning.
• 	

125 länder med 62 % av världens befolkning har fri eller delvis
	

fri press.
	

Mellan 1970 och 1996 mer än fördubblades antalet
	

dagstidningar i utvecklingsländerna från 29 till 60 tidningar per
	

1.000 personer och antalet TV-apparater ökade 16-falt.
• 	

Antalet länder som har ratificerat de sex grundläggande
	

konventionerna om mänskliga rättigheter 	

 har ökat dramatiskt
	

sedan1990. Antalet ratificeringar av konventionen om
	

ekonomiska,sociala och kulturella rättigheter resp.
	

medborgerliga och politiskarättigheter har ökat från omkring
	

90 till närmare 150.
• 	

I tio länder är mer än 30 % av parlamentarikerna kvinnor.

• 	

	

	


Bara sex veton lades i FN:s säkerhetsråd mellan 1996 och 2001
mot 243 mellan 1946 och 1995, ett genomsnitt på 50 veton
per årtionde.

Bakslag
• 	

Av de 81 nya demokratierna är endast 47 helt demokratiska.
	

Flera andra är på väg från demokrati till auktoritärt styre, några
	

är krigsdrabbade.
• 	

Bara 82 länder med 57 % av världens befolkning är helt
	

demokratiska.
• 	

51 länder har inte ratificerat Internationella
	

arbetsorganisationens (ILO:s) konvention om rätten att
	

organisera sig och 39 länder har inte ratificerat konventionen
	

om den kollektiva förhandlingsrätten.
• 	

Fortfarande har inte enskilda organisationer rådgivande
	

ställning i FN:s säkerhetsråd och generalförsamling. Bara 251
	

avde 1.550 organisationerna som är knutna till FN:s
	

informationsavdelning kommer från utvecklingsländer.
• 	

61 länder med 38 % av världens befolkning saknar fortfarande
	

fri press.
• 	

Under 2001 dödades 37 journalister i tjänsten, 118 fängslades
	

och mer än 600 journalister och redaktioner utsattes för våld
	

eller hot.
• 	

106 länder kränker fortfarande viktiga medborgerliga och
	

politiska rättigheter.
• 	

38 länder har ännu inte ratificerat konventionen om
	

medborgerliga och politiska rättigheter, 41 har inte ratificerat
	

konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
	

rättigheter.
• 	

Totalt i världen är endast 14 % av parlamentarikerna kvinnor
	

och i tio länder finns det inga kvinnliga parlamentariker alls.
• 	

I Världshandelsorganisationen (WTO) gäller en röst per land,
	

men de flesta viktiga beslut tas av de ledande ekonomiska
	

stormakterna utanför möteslokalerna.
• 	

Exekutivdirektörerna som representerar Frankrike, Japan,

	

	

	


Saudiarabien, Storbritannien, Tyskland och USA i
Världsbanken har 46 % av rösterna i banken och 48 % av
rösterna i Internationella Valutafonden (IMF).

EKONOMISK RÄTTVISA
Framsteg
• 	

Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom
	

minskade från 29 % 1990 till 23 % 1999.
• 	

Under 1990-talet halverades andelen extremt fattiga i Östasien
	

och Stilla havsområdet och minskade med 7 procent i
	

Sydasien.
• 	

Östasien och Stilla havsområdet hade en årlig ekonomisk
	

tillväxt
	

räknat i inkomst per capita med i genomsnitt 5,7 % under
	

1990-taletet, Sydasien hade 3,3 %.
• 	

De omkring 500 miljoner Internetanvändare som finns i dag
	

beräæknas öka till nästan en miljard år 2005.
Bakslag
• 	

De rikaste fem procenten av världens befolkning har en
	

inkomst som är 114 gånger större än inkomsten för de
	

fattigaste fem procenten av världens befolkning.
• 	

Under 1990-talet ökade antalet extremt fattiga människor i
	

Afrika söder om Sahara från 242 till 300 miljoner.
• 	

I Central- och Östeuropa och länderna i forna Sovjetunionen
	

minskade inkomsten per capita med 2,4 % per år under 90	

talet.I Afrika söder om Sahara var minskningen 0,3 %.	

	

20 länder i Afrika söder om Sahara med drygt hälften av
	

regionens befolkning är fattigare i dag än de var 1990. 23
	

länder är fattigare än de var 1975.
• 	

72 % av Internetanvändarna bor i de rika OECD-länderna
	

med 14 % av världens befolkning. 164 miljoner bor i USA.

HÄLSA OCH UTBILDNING
Framsteg
• 	

Sedan 1990 har 800 miljoner människor i världen fått bättre
	

tillgång till vatten och 750 miljoner fått bättre sanitet.
• 	

57 länder med totalt h∫älften av jordens befolkning har halverat
	

hungern eller är på väg att göra det till år 2015.
• 	

En del utvecklingsländer har gjort framsteg i kampen mot hiv/
	

aids. Uganda minskade förekomsten av hiv från 14 % i början
	

av 1990-talet till omkring 8 % i slutet av 90-talet.
• 	

Mellan 1970 och 2000 minskade dödligheten bland barn under
	

fem år från 96 till 56 dödsfall per 1.000 levande födda.
• 	

Globalt sett ökade inskrivningen i grundskolan från 80 % 1990
	

till 84 % 1998.
• 	

51 länder med 41 procent av världens befolkning har nått eller
	

är på väg att nå målet allmän grundutbildning.
• 	

90 länder med drygt 60 % av världens befolkning har nått/är på
	

väg att nå målet att könsdiskriminering i grundskolan ska vara
	

avskaffad 2015 – drygt 80 länder när det gäller
	

gymnasieskolan.
Bakslag
• 	

Vaccineringen av barn mot de vanligaste barnsjukdomarna har
	

minskat till under 50 % i Afrika söder om Sahara.
• 	

Med nuvarande insatsnivåer kommer det att t†a mer än 130 år
	

att utrota hungern i världen.
• 	

Vid slutet av 2000 hade närmare 22 miljoner människor dött
	

av aids, 13 miljoner barn hade förlorat sin mor eller båda 	

	

föräldrarna i aids och drygt 40 miljoner människor hade hiv. Av
	

dessa bodde 90 % i utvecklingsländerna varav 75 % i Afrika
	

söder om Sahara.
• 	

Varje dag dör mer än 30.000 barn i sjukdomar som kan
	

förebyggas.
• 	

Runt om i världen ”saknas” 100 miljoner kvinnor som skulle
	

ha levat om de inte blivit offer för barnamord, försummelse
	

eller abort av flickfoster.

• 	

	

• 	

	

• 	

	

• 	

• 	

	


Varje år dör mer än 500.000 kvinnor i samband med
graviditeter och förlossningar.
113 miljoner barn går inte i skolan, 97 % av dem bor i
utvecklingsländer.
93 länder med 39 % av världens befolkning har inga data på
inskrivning i grundskolan.
60 % av barnen som inte går i grundskola är flickor.
Av omkring 854 miljoner ej läs- och skrivkunniga i världen är
544 miljonyer kvinnor.

FRED OCH PERSONLIG SÄKERHET
Framsteg
• 	

38 fredsbevarande operationer har upprättats sedan 1990,
	

jämfört med 16 mellan 1946 och 1989.
• 	

När 60 länder hade ratificerat stadgan för Internationella
	

brottmålsdomstolen i april 2002 inrättades en permanent
	

domstol för brott mot mänskligheten.
• 	

Omkring 1.400 icke statliga grupper och organisationer har
	

bidragit till att 1997-års konvention som förbjuder minor har
	

ratificerats av 123 stater.
Bakslag
• 	

Folkmord begicks i Europa och Afrika med 200.000 människor
	

dödade i Bosnien 1992-95 och 500.000 i Rwanda 1994.
• 	

Nya former av internationell terrorism ledde till att omkring
	

3.000 människor från drygt 80 länder dog i attacken mot
	

World Trade Centre i New York den 11 september 2001.
• 	

Stora länder som Kina, Ryssland och USA har inte ratificerat
	

minkonventionen.
• 	

90 länder är fortfarande svårt drabbade av laRndminor som
	

15.000-20.000 människor blir offer för varje år.

Sven Wimnell 4 maj 2011:
Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder
enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf
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Vi behöver vatten och mat snabbt.
Risken för epidemier ökar.
Port-au-Prince i kriminellas händer.
Hård kamp för Haitis övergivna barn.
Efter skalvet — vem styr Haiti?
Så kan du hjälpa de nödställda på Haiti.
De vill skapa ordning mitt i kaoset.
Vanmakten är det värsta. Letandet efter överlevande avslutas.

DN 6 dec 2011: Om FNs klimatmöte i Durban 2011.
”Snabb omställning krävs”
“Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute, tar plats
i världspolitiken. I dag leder han ett möte i Durban med FN-chefen
Ban Ki-moon, Sydafrikas president Jacob Zuma och ekonomen
Nicholas Stern. Hans besked är beskt: –Vi måste ha en mycket snabbare omställning än i dag. Klimatet är bara en av utmaningarna.”
“Annika Nilsson annika.nilsson@dn.se :
Vad är det du ska göra? –Jag ska leda en dialog mellan politiker och
forskare inför själva ministerdelen av klimatörhandlingarna. Genom
att kommunicera att klimatet bara är en av era stora miljöutmaningar
hoppas vi kunna väcka liv i förhandlingarna, säger han.
Mötet är stängt. Är det hemligt? –Nej, det är inte hemligt, men det
är bara inbjudna personer som får komma in.
Vad vill du och dina forskarkolleger förmedla? –Att klimatfrågan
har ändrat karaktär. Det har gått så långt att vi riskerar att
regnskogarna, korallreven och Arktis börjar jobba emot oss, och då
kan det gå väldigt fort förbi två grader. Vi tycker ock-så att
FNprocesserna om klimat, biologisk mångfald, öken och fattigdomsutmaningen måste kopplas samman.
Hur skulle du beskriva läget inom klimatforskningen under det
senaste året? –Tyvärr har det hänt väldigt mycket. 2011 markerar det
år då det vetenskapligt gått att koppla mänskliga klimatutsläpp till ökat
extremväder. Det andra, och minst lika dramatiskt, är att havsyteshöjningen går mycket fortare. Medan uppvärmningen följer förväntade
kurvor är planetens respons på det mycket snabbare och mer abrupt
än vad vi örutsett. Arktis smälter snabbare, Grönlandsisarna minskar
hastigare, Antarktis och inlandsisarna förlorar massa. Det gör att våra
prognoser för havsyteshöjningen fördubblats jämfört med vad vi

trodde för bara några år sedan, säger Johan Rockström.
Nyligen kom en studie som hävdar att uppvärmningen kanske inte
blir så dramatisk som de värsta scenarierna säger. Vad säger du om
det? –Vi ska inte utesluta att temperaturökningen hamnar i den lägre
delen av osäkerhetsspannet mellan 2 och 6 grader. Men även 2 grader
riskerar att generera katastrofala effekter för utsatta länder. Vi ser
konsekvenser redan nu med 0,8 graders temperaturökning. Spannet
är skillnaden mellan farlig och katastrofal klimatörändring.
Vad krävs för en uthållig utveckling? –Det första steget är att snabbt
gå in i en fossilfri värld och också se till att få ett hållbart lantbruk och
att vi bevarar våra marker och skogar. Det andra är att få en bättre
fördelningspolitik globalt. Vi är på väg mot nio miljarder människor
och vi har tre miljarder fattiga i världen.
Hur bråttom är det? –Det är väldigt bråttom. Vi måste böja utsläppskurvan senast år 2015.
Hur skulle en sådan strategi kunna se ut? –Vi måste ge FN tänder att
vara en global förvaltare av klimat-utrymmet och andra resurser. Inget
mindre än det behövs.
Vad förväntar du dig själv av klimat förhandlingarna?
–Tyvärr går vi in i Durban med låga förväntningar. Det är ju väldigt
tråkigt att vi ännu inte ser några resultat som kan matcha det
vetenskapen säger är nödvändigt.
Finns det något som inger hopp? –Jo, det tycker jag faktiskt. Bakom
örhandlingskulisserna har Kina ett mer ambitiöst klimatprogram än vad
de går ut med i förhandlingarna. Fler länder gör som Sverige och siktar
på att minska utsläppen med 40 procent. Det andra, och kanske det
viktigaste, är att mer och mer forskning och fler och fler företag säger
att de ser en ekonomisk fördel av att snabbt röra sig mot en kolfri
ekonomi. Vi kan hamna i den underbara situationen att de som är
negativa till att agera på klimathotet blir morgondagens u-länder,
medan pionjärerna och de som rör sig snabbt blir världens rikaste.”

“Klimatmötet i Durban. Sveriges chefsförhandlare optimistisk.
FN-förhandlingarna är på god väg att ge grönt ljus åt fonden som ska
hjälpa fattiga länder att hantera klimatförändringarna.
– Det är en väldigt viktig fråga, inte minst för värdlandet Sydafrika, att
fonden kommer på plats, säger Anna Lindstedt, svensk chefsförhandlare på plats i Durban.
Under den dryga vecka som klimatförhandlingarna hittills har pågått
har tjänstemän från närmare 194 länder sammanträtt. Just när det gäller den gröna fonden finns ett förslag ärdigt på bordet när miljöministrarna och i några fall statschefer i dag tar över stafettpinnen.
–Jag tycker nog att det ser relativt positivt ut. Det har varit bra stämning och hittills har det inte kommit några dramatiska utspel eller varit
någon som lämnat förhandlingarna i vredesmod, säger Anna Lindstedt.
Men när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna, som förlängningen
av Kyotoprotokollet och utsläppsbegränsningar även för USA och
Kina, är läget lika ovisst som innan förhandlingarna startade. I helgen
deklarerade visserligen Kina att de kan tänka sig att gå in i ett bindande avtal efter år 2020, men det är fortfarande osäkert vad landet
faktiskt är berett att gå med på. –Det är ett positivt steg framåt, även
om det fortfarande är lite oklart. Även USA har varit relativt konstruktivt och förklarat att de är beredda att ingå ett avtal förutsatt
att andra stora ekonomier också gör det, säger Anna Lindstedt. Ändå är
det långt kvar innan ett bindande klimatavtal kan bli verklighet. Det
kommer att ses som en framgång för Durban om man lyckas enas om
en färdplan för att nå dit.
Annika Nilsson “
Johan Rockström är professor i naturresurshushållning och chef för
Stockholm Resilience Centre och Stockholm Environment Institute.

DN 7 dec 2011: “Dålig kunskap om klimatmål.”
“Endast 6 procent av miljöcheferna i landets kommuner känner
till EU:s klimatmål som presenterades 2007 och antogs 2009. Bland
privata företag är kunskapen något större – men ändå är det bara
en av fyra miljöchefer där som känner till klimatmålen, visar en ny
rapport.”
”Det stora klimatmötet i Durban, Sydafrika, pågår för fullt. Sedan
tidigare är det klart att EU:s klimatmål ska vara infriade år 2020. De
handlar bland annat om att minska utsläpp och energi förbrukningen
som helhet. Men fyra och ett halvt år efter att målen först blev kända
är det få miljöchefer på kommuner och företag som känner till dem.
Det visar en rapport baserad på 200 telefonintervjuer med miljöchefer
och ekonomichefer i 50 kommuner och i 50 energiintensiva företag.
De flesta frågorna handlade om chefernas inställning till vissa energifrågor, i en del frågor bads de beskriva nuvarande läge och ge en
prognos för framtiden. En fråga var en ren kunskapsfråga, och löd:
”Vilka av följande mål ingår i 2020-klimatmålen?”, varpå fem alternativ gavs. Tre av de femtio kommunala miljöcheferna svarade rätt.
Bara 6 procent alltså.
–Vi känner inte igen oss i bilden. Vi gör ju egna enkäter och har fått
fram att det råder ett stort intresse för de här frågorna i landets
kommuner, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef för miljö- och
klimatfrågor på Sveriges Kommuner och landsting, SKL.
–Vi har inte gått ut och talat med alla kommuner om vad klimatmålen är. Men det viktiga är att arbete görs ute i landet. Som exempel
nämner hon att 260 kommuner har sökt anslag hos Energimyndigheten
för att jobba med energibesparande åtgärder.

Enligt rapporten är medvetenheten om EU:s klimatmål bättre
bland företag, men inte heller där kan kunskaperna beskrivas som bra.
Tolv av femtio miljöchefer inom näringslivet svarade rätt på frågan
om vad som ingår i klimatmålen för år 2020.
–Om man inte känner till vilka mål man har är det mycket svårt
att uppnå dem. Sverige är ett av de ledande länderna i miljöhänseende.
Om kunskapen om miljömålen är så dålig här, hur ska det då inte se
ut i resten av Europa, kommenterar David Nicholl, vd för elektroteknikföretaget Schneider Electric Sverige som tagit fram rapporten.
sujay.dutt@dn.se
staffan.kihlstrom@dn.se “

“Klimatmålen för 2020
2009 antog EU och Sverige en serie mål för att möta klimatförändringarna. På energiområdet består målen av tre punkter som ska
uppfyllas år 2020:
. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent (jämfört med
1990).
. 20 procent av energin som används inom EU ska komma från förnybara källor.
. Den totala energiförbrukningen ska minska med 20 procent.
Staffan Kihlström”

DN 5 dec 2011:

”Därför behöver Sverige reformera sin forskning”
“Kortsynt politik. De regeringar som ansvarat för forskningen
under senare år tycks ha haft ett mycket litet ordförråd. Deras
mantran är ”tillväxt” och ”innovation”. De största offren i denna
nya nyttokult är humaniora och samhällsvetenskap. På dessa fält
har politiken knappast innehållit en enda ny tanke på 20 år. Det är
nu dags för en ”universitetsreform” som ser humanioras betydelse
för miljön, förståelsen av ekonomiska kriser etc, skriver Anders
Ekström och Sverker Sörlin.”
“Tänk ett barn som föds i Sverige i dag, bland det första i världens
åttonde miljard, som börjar skolan 2018 och lämnar universitetet 2036.
Pensionen från 2080 utbetalas sannolikt in på 2100-talet, dess egna
barn kan leva efter 2150. Vad skulle detta barn i en avlägsen framtid
anse att vi borde fatta för beslut nu för att göra hennes samhälle bättre
då? En sak tror vi starkt: att de flesta förslag som ges i dagens debatt är
för kortsiktiga. Vi tänker inte stort nog!
En forskningsproposition är en regerings mest långsiktiga dokument. De senaste propositionerna ter sig ur detta tidsperspektiv
futtiga, desperata. De regeringar som lagt fram dem tycks ha haft
ett mycket litet ordförråd. Deras mantran är ”tillväxt” och ”innovation”. Tron på att också de mest komplexa samhällsproblem kan
ges tekniska och ekonomiska lösningar är så ensidig att den som i
framtiden läser dem kommer att finna dem komiska.
Forskningspropositionen 2008 pekade i nitisk detalj ut 24 ”strategiska områden”, en gissningslek med konkurrenskraften som ledstjärna. Till humaniora och samhällsvetenskap kom inte ens smulor. De
områden som handlar om värdegrund, traditioner, idéer, skapande och
som avläser djupare och långsiktiga dimensioner i ekonomi, arbete,

välfärd och kan hjälpa oss att tolka konsumtion och religion, sorg och
kärlek – dessa fält som skär genom hela den väv som binder oss
samman i familjer, nationer, kulturer och i globala nätverk och ibland
söndrar oss i krig och konflikter, som varje dag står centralt i frågor
om identitet och tolerans – ja, inom dessa områden behövs ingen
ytterligare kunskap, ansåg regeringen.
Skulle det nyfödda barnet hålla med? Det föds till en värld som
präglas av kriser. Välståndet växer visserligen, men också i världens
rikaste delar ökar de fattigas antal. Kriserna är kopplade till varandra:
skuldsättning, arbetslöshet, klimat, fattigdom, underminerade livsförutsättningar. Alla krafter behövs nu för att utveckla och stärka samhällen, men använder vi alla krafter?
Den som läser svenska forskningspropositioner måste svara nej. Vi
lämnar i träda just de kunskapsområden som vi behöver investera i nu
för att kunna bygga de helt nya ekonomier, skolsystem och institutioner för integrerade och öppna samhällen som vi kan vara stolta över år
2036 och som kan ha vuxit till underverk 2080.
Dit är tidsavståndet inte längre än till Gunnar Myrdals ”Universitetsreform” (1945) – en svidande uppgörelse med ett efterblivet
Sverige som ännu inte förstått vad kunskap kan uträtta. Efter
1945 gick svensk samhällsvetenskap in i en guldålder nära knuten
till välfärdssamhället. Parallellt, och av delvis samma skäl, blomstrade naturvetenskap, teknik och medicin. Svensk forskning var i
absolut världsklass och den var det för att den hade ett stort samhällsuppdrag vars resultat angick alla, näringsliv, offentlig sektor
och enskilda.
Sedan dess har forskningens uppdrag snävats in samtidigt som den
förlorat i konkurrenskraft och förtroende. De största offren i denna nya
nyttokult är humaniora och samhällsvetenskap. På dessa fält har de
senaste tjugo årens forskningspolitik knappast innehållit en enda ny
tanke.

Vi står emellertid inför en vändpunkt. De dokument som sammanfattar tillståndet i världen just nu, rapporter från FN:s klimatpanel, från
Världsbanken och IMF, analyser från europeiska forskningsorgan eller
ledande vetenskapliga tidskrifter som Nature och Science, ger alla
samma bild av enorma utmaningar. Fast bilden skiljer sig från efterkrigsdecenniernas. Då skulle världens problem lösas med ny teknik och
mer kapitalism. Nu handlar det om hur världen skall kunna
demokratiskt hantera konsekvenserna av all teknik och all kapitalism.
Förut rådde entydighet, nu råder djupaste osäkerhet.
I dagarna cirkulerar ett öppet brev i forskarsamhället som
kräver att inriktningen på ”samhällets stora utmaningar” i EU:s
nya ramprogram Horizon 2020 måste omfatta humaniora och
samhällsvetenskap. I Norge, som har en ny nationell humanistisk
forskningsstrategi från 2008, inrättas det tioåriga SAMKULprogrammet som skall mobilisera humanistisk kunskap för att
bidra till att lösa samhällsfrågor som miljö, hållbarhet, etniska
spänningar och religiöst motiverat våld. Men i Sverige saknas en
strategisk idé om humanioras samhällsuppdrag.
När vi i dag tillsammans med Institutet för framtidsstudier publicerar en ny rapport, ”Humanisterna och framtidssamhället”, pekar vi på
forskningspolitikens långvariga försummelser i detta avseende. Men vi
pekar också på hur den oartikulerade politiken har kunnat leva vidare i
hägnet av inåtvändhet och ovilja att ifrågasätta gamla traditioner och
discipliner. I rapporten ges flera nedslående belägg för konsekvenserna. Bolognareformen innebar till exempel möjligheter att bygga
samman kunskapsområden till nya angelägna program för vår tid. I
stället har vi sett humaniora krympa sig själva till en billig leverantör av
”färdigheter” som antas nyttiga inom mer lönsamma fakulteter.
Så här kan det inte förbli. I de omprövningar som förestår är
humanistisk kunskap av kritisk betydelse. Det behövs humaniora för
miljö och hållbarhet, för att förstå de ekonomiska kriserna, för att

analysera katastrofer och sårbarhet, för att skapa insikter om ägandets
och skuldernas historia och etik, för att ge oss redskap att förstå varför
samhällen faller sönder medan välståndet ökar. I alla tider och delar av
världen har människor vänt sig till den reflexiva kraften i språken, historien och berättelserna för att ställa avgörande frågor om samhället.
Nu mer än någonsin behöver vi den forskningspolitik för
humaniora som vi egentligen aldrig haft. Humanioras bidrag kan
bara bli meningsfullt om det uppstår i dialog med andra
kunskapsområden. Men det måste också vila på en erkänd egenart
och politiken utformas i samverkan med humanisterna själva.
Redan nu kan vi urskilja några nödvändiga grundkomponenter.
Det är dags att bryta upp från en politik som ensidigt vilar på en
instrumentell likriktning av forskningens mål och drivkrafter. I stället
krävs incitament för att skapa den nya typ av tvärgående forskningsoch undervisningsmiljöer som behövs för att anta de globala utmaningarna, som ju också är de nationella. Vi behöver se över medelsfördelningens grundmekanismer, till exempel det system från 1993
som fortsätter att undergräva humanistisk och samhällsvetenskaplig
undervisning genom en ersättning per student som är en bråkdel av
den för naturvetenskap och teknik.
Det är tid för en ny ”universitetsreform”, som likt Myrdals appell
1945 ser betydelsen av den humanistiska och samhällsvetenskapliga
forskningens bidrag i långsiktiga satsningar på de stora frågor som
angår alla. Just de förväntningar en mogen åttondemiljardare, kanske
på examensdagen 2036, skulle rikta till oss i dag!
Anders Ekström, docent
Sverker Sörlin, professor
Avd för teknik- och vetenskapshistoria, KTH”

Sven Wimnell 10 januari 2012:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Ämnet om samhällsplaneringens problem har utretts i samband med
forskarutbildningen i samhällsplanering vid Nordiska Institutet för
Samhällsplanering, Nordplan. Intitutet bildades 1968 av de nordiska
länderna med plats i Stockholm. Av någon anledning lades det ner
efter ett par decennier.
Innan nedläggningen publicerade intitutet dock en rapport, Nordplan meddelande 1986:5, “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens
problem: ett klassifikationssystem som hjälpmedel.” Systemet ordnar
samhällsplaneringens problem på ett systematiskt sätt. Enligt Libris
finns rapporten på bibliotek :
Umeå universitetsbibliotek,
Kungl. biblioteket,
Nordregio, Biblioteket,
Riksdagsbiblioteket,
Stockholms universitetsbibliotek, Geobiblioteket,
Lunds universitets bibliotek, Universitetsbiblioteket,
Malmö stadsbibliotek, Informations- och lånecentralen och
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, Alnarpsbiblioteket.
När Internet kom till på 1990-talet belystes klassifikationssystemet
och samhällsplaneringens problem med hjälp av det som fanns där och
1998 lades på Internet in Sven Wimnells hemsida: http://wimnell.com
“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 i huvudområden numrerade 1-9,
som formar världens framtid. De 129 dokumenten är numrerade 10-99
(tvåsifferområden), i en del fall uppdelade på underområden med tre
siffror eller fler. Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av
människornas verksamheter.
På hemsidan finns myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare,
människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.
De 129 sidorna på hemsidan avser att i första hand belysa hur
verksamheterna fördelas på de 129 områdena. De innehåller inte de
senaste aktualiteterna. De kompletteras av särskilda utredningar,
vanligen i pdf-format, som nås via länkar på sidorna, och som vartefter
innehåller aktuella saker som gäller problem och konflikter som ska
lösas på vägen mot framtiden.
De särskilda utredningarna finns förtecknade i följande pdf, som
också innehåller innehållsförteckningar till de senaste årens utredningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

En inledning om planering.
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 välfärdsfördelningen 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 storlekar.
* 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 organisationer 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 kategorier
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 fördelaktiga för köparna.
Beskrivningar i de fyra planeringsmomenten kan vara av olika kvalitet 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 internationella organisationer och som underlag för utbyten med delar av världen 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 besuta om förhållandena i de
länderna.
Med planeringar avses här kunskapsbildande processer och ska inte
förknippas med s k planhushållningar som förekom i det kommunistiska 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 maktförhållandena: 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 organisationer 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, löntagarorganisationer, ideella föreningar etc. Privata organisationer är numera ofta
styrda på ett eller annat sätt av de demokratiska organisationerna, men
har stor frihet att tycka och göra vad de vill.
Den 6 december 2009 började FNs klimatmöte i Köpenhamn. Det var
meningen att man bl a skulle få fram åtgärder som minskar utsläpp av
koldioxidgaser 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. Köpenhamnsmötet var ett misslyckande. Nya möten ska hållas.
Världen är på katastrofkurs. Vill man undvika katastroferna måste
människorna i världen få kunskper och bli medvetna om hur saker
hänger ihop.

Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid.
För framtidsplaneringen har forskats fram en planeringsfilosofi
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska
ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras
samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam
värld. (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)
När man ser ut över världen finner man lätt på både nära och långt
håll kriser och elände som leder till olycka för många. Människorna
försöker alltid lösa sina problem, med deras olika grader av komplexitet, olika rumsliga dimensioner (lokala - nationella- globala), olika
tidsperspektiv (kortsiktiga -långsiktiga), mer eller mindre välinformerade om verkligheten som omger dem. Ofta med oförändrade förhållanden som resultat och inte sällan till det sämre.
Några frågor i samband med mänskliga verksamheter:
* 	

 Hur kan man undvika svåra konflikter mellan grupper av
	

människor och mellan individer?
* 	

 Hur kan man göra det lättare för människor med olika bakgrund
	

och olika yrken att kommunicera?
* 	

 Hur kan man lösa detaljerna utan att förlora de stora 	

	

sammanhangen ?
* 	

 Hur kan man minska informationsstressen, en ny svensk
	

folksjukdom?
* 	

 Hur kan man bli litet mer förutseende så att man undviker
	

sorgligheterna?
* 	

 Kan man inte planera och styra utvecklingen på ett förnuftigt sätt
	

så att man når lyckligare förhållanden?

För att få svar på sådant har forskningsarbetet gått efter fyra
vägar :
1.	

 Undersökningar och beskrivningar om världen och alla dess
	

problem med tillstånd och förändringar.
2.	

 Konstruktion och beskrivning av ett beskrivningssystem eller ett
	

klassifikationssystem som på ett systematiskt sätt 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.
3.	

 Undersökningar och beskrivningar om planeringar som medel att
	

förbättra världen och om beskrivningssystemet - klassifikationssystemet som ett hjälpmedel för planeringar.
4.	

 Förslag om slutsatser och åtgärder som kan förbättra
	

utvecklingen. Några påpekanden och förslag som är särskilt
	

viktiga och av grundläggande betydelse.
Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den
blir hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på bra
sätt.
En sådan sortering görs i det här redovisade klassifikationssystemet.
Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från 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 ockå heter UDK, Universella
Decimalklassifikationen.
Men 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. Till verksamheter räknas tankeverksamheter o d i
människors inre.

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
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 ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande 	

örhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av

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.

psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och
sociala miljöer.	

 	

	

	


Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområdenverksamhetsområden, 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.

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.

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.

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.

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 politiskademokratiska styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder
på planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och
informationsområdena.
Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som
har makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika
nivåer och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en
demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till
folket, men då den s k representativa demokratin tillämpas har de
förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför
främst till dem.
Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till
alla som sysslar med utbildning och information.

De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir 129
verksamhetsområden:
1-4: 44 områden. 5-6: 41 och 7-9 45 områden. Varje sådant område är
vanligen mycket innehållsrikt och kan delas upp i mindre områden,
men för förståelsen av det hela är det lämpligt med just de 129
förtecknade områdena.
Verksamheterna är inte i alla områden av samma karaktär. Man kan
säga att det i huvudområdena 1-4 i grunden är fråga om
tankeverksamheter och registrering av tankeverksamheter o d. Område
5 gäller i grunden naturforskningsverksamheter och 6 teknologiskekonomisk användning av naturforskningens rön till kroppslig-materiell
nytta. Områden 7-9 kan anses gälla kulturella verksamheter, där man
visserligen använder materiella ting, men där huvudsyftet är nytta för
psyket, verksamheterna kan beskrivas som informationsverksamheter
med olika slags uttrycksmedel.
Den uppgjorda förteckningen över verksamheterna är grundad på
mycket långa studier där verksamheterna hämtats från från etablerade
system och klassifikationer för näringsgrenar, yrken, utbildningar,
forskningar och bibliotekssystemens dokument mm. Utgångspunkten
för huvudupplägget är det mer än 100 år gamla bibliotekssystemet DC,
som dock i väsentliga avseenden reviderats med hänsyn till de under de
många åren inträffade samhällsförändringarna. I några delar stämmer
systemt mer med DK och det udda svenska bibliotekssystemet SAB .
I det följande först en sida med en sammanfattning av områdena
1-9. Sedan två sidor med något utförligare om 1-9
och därefter två sidor med de 129 områdena.

1 Filosofiska och psykologiska verksamheter o d
10 Övergripande samhällkunskap.101 Arkiv. 102 Bibliotek. 103-107
Encyklopedier mm 108 Samhällskunskap.109 Filosofihistoria od.
11-19 Individens inre verklighet.

7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst o kultur. 71 Planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader och anläggningar. 73 Museer. Skulptur.
74 Formgivning av föremål. 75-77 Bildkonst. 78 Musik.

2 Religiösa verksamheter. Dogmer. Regler.
3 Politiska vetenskaper och verksamheter.
4 Sambandsforskning. Infostruktur.
5 Naturforskning och matematik.

7911-7913 Seder o bruk. 7914-7919 Film Radio TV o d. 792 Teater
od. 793 Sällskapsnöjen. Lek. Hobby. Fritid. 794 Spel. Lotteri. Tips.

6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter
61 Hälso- o sjukvård 62 Ingenjörsvetenskap 63 Biologisk produktion
641-642 Mathållning. 643 Boende. 644 Energi- o hygienförsörjning.
645 Hemutrustning. 646 Personlig hygien 647 Hushållsekonomi .
648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård .
651 Kontorsverksamheter Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 6525-629 Militärt .
653 Handel. 654 Tele. Internet. 655 Förlag. 656.Transporter
657 Penningverksamheter. 658 Företagsekonomi Arbetskraft . 659
Reklam. 66-69 Tillverkning av varor, byggnader och anläggningar.

7951 Socialtjänst. 7952-7956 Sociala miljöer 7957 Undervisning.
Forskning. 7958 Sociala miljöer i boendet. 7959 Grupper o d.
796-799 Sport Idrott o d. Motion.
8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9 Saklitterärt. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.
90 Tidningar. Tidskrifter. Journalistik.
91 Allmän geografi. Reseskildring. Lokalhistoria.
92 Biografi. Släkthistoria. Memoarer.
93-99 Allmän historia.

1 Filosofiska och psykologiska verksamheter o d
10 Övergripande samhällkunskap och övergripande värderingar.
101 Arkiv. 102 Bibliotek. 103-107 Encyklopedier mm
108 Samhällskunskap.109 Filosofi- idé- och lärdomshistoria.
11-19 Individens inre verklighet. 11 Kunskaper. Erfarenheter.
12 Framtidsvisioner. 13 Känslor.Värderingar. 14 Ideologi.
15 Psyke. 16 Logik. 17 Moral.
2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
3 Politiska vetenskaper och verksamheter.
31 Statistik. Demografi.
32 Statssystem. Demokrati. Val. Folkomröstning.
33 Nationalekonomi. Internationell ekonomi.
34 Lagar. Förordningar. Traktat. Konventioner. Juridik.
35 Demokratiska församlingar.
351 Rikdagen. 352 Kommuner. 353 Regeringen. 354 EU, FN o d.
36-39 Politiska krav
4 Sambandsforskning. Infostruktur.
5 Naturforskning och matematik.
50 Allmän naturkunskap.
51 Matematik. 52 Astronomi. Rymdforskning. 53 Fysik. 54 Kemi.
55 Geologi. Klimat. 56 Paleontologi. Arkeologi.
57 Biologi. Mikrobiologi. Ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära.
58 Botanik. 59 Zoologi.

6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
61 Hälso- och sjukvård. Räddningstjänst. Veterinärverksamhet.
Djurförsök.
62 Ingenjörsvetenskap : Maskiner. El Elektronik. Apparater. Gruvor.
Militärt. Byggnader. Väg och vatten. Hygien. Transportmedel.
63 Biologisk produktion. Jordbruk. Skogsbruk. Trädgård. Djurhållning.
Jakt. Fiske.
64 Hushållsverksamheter.
641-642 Matlagning. Servering.
643 Boende.
644 Energi- o hygienförsörjning.
645 Hemutrustning. 646 Personlig hygien.
647 Hushållsekonomi Fastighetsförvaltning.
648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård.
651 Kontorsverksamheter. Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
6525-629 Militära verksamheter.
653 Handel.
654 Telekommunikationer. Internet.
655 Förlag. Informationsspridning.
656.Transporter. Resebyrå. Lagring.
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
658 Företagsekonomi. Arbetskraft. Arbetsförmedling. Arbetarskydd
659Marknadsföring. Reklam.
66-68 Tillverkning av varor. 69 Tillverkning – byggande av byggnader
och anläggningar. 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst o kultur.
71 Planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar. Arkitektur
73 Skulptur. Museer. Utställningar.
74 Konsthantverk. Formgivning bruksföremål. Design.
Inredning
75-77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt .Teckenkonst. 77 Foto.
78 Musik.
79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport
7911-7913 Seder o bruk. Etnologi. Etnografi. Mode. Livscykeln.
Familjebildning. Takt. Kvinnorörelser. Folktro. Folkminnen.
7914-7919 Film. Radio. TV o d. Offentliga fester o d.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. Hobby. Fritid.
794 Skicklighets- o turspel. Lotteri. Tips.
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi. Socialvård. Socialtjänst.
7952-7956 Sociala miljöer i olika fysiska miljöer.
Polis Kriminalvård o d.
7957 Undervisning. Forskning. Dagis.
7958 Sociala miljöer i boendet.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i grupper o d.
796-799 Sport. Idrott o d. Motion.

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

99 Oceanien. Polarområdena. Rymden.

Klassifikationssystem för verksamheter.
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
O....10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
O....5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.

O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
O....65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
O....658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror
O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst och kultur.
O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
O....72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)
O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport
O....7911-7913 Seder och bruk .
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

O....794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Socialvård o d.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
O....796/799 Sport, idrott o d.
O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d
O....9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
O....94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

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 en tid 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 bokstavsordning, 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. Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i de
andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat allt
som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra och
behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter som
behövs och hur de bör vara fördelade.
Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda
ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att inte
drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på frågorna,
och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-systemet för
verksamheter.
	

 	


Bilder med samband mellan områdena 1-9
mm och något om informationsflöden.

	


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

	


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

	


De stora huvudområdena och deras samband.

	


Ett schema med alla verksamheterna 10-99

	


Den fundamentala påverkanskedjan .

	


Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter.

	


Schema med politiska och opolitiska planeringar.

	


Hjärnan. Funktioner.

	


Schema över påverkans -och förändringdproblem.

	


Hjärnan. De inre delarna.

Människornas kroppar
Människornas psyken
Fysiska miljöer
Sociala miljöer

	


Om den fundamentala påverkanskedjan.

	

	

	

	

	


Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
	


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


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

	


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

System för att skaffa och sprida kunskaper och värderingar.
	


De olika mediernas andel av befolkningens
mediekonsumtion.

	

	


Informations- och kunskapsflöden genom medier och annat.

	


	


	


	


Den fundamentala påverkanskedjan
Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling.
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den
yttre verkligheten.
Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta
(eller onytta).
De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verkligheter som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och
och nya ekonomiska och kulturella handlingar.
Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga
kulturella verksamheter.
Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på
det hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämpliga kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns
de offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.
Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verkligheter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i
nöjesindustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV,
video etc, i konst- och designvärlden, överallt. Dessa verksamheter
översvämmas av informationer och program som visar livsstilar som
inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga
viljor.

De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av individernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljorna. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av varor
och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den nuvarande
fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de kulturella
verksamheterna förmedlar.
Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekonomiska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågående påverkanskedjor.
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till.
Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet bildar
ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. Det
som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter och mål
med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration.

Från Sveriges Radios publicserviceredovisning 2007

Informations- och kunskapsflöden.
Bilden visar beräknad medieanvändning i tid fördelad på olika
medier och kanaler i befolkningen 9-79 år 2006 (%), i Sverige:
Sveriges radio. Privat lokalradio. Övrig radio. CD-skiva. Mp3. VeckoMånadstidning. Specialfacktidskrift. Morgontidning. Kvällstidning.
Bok. Internet. Video o DVD. Text-TV. SVT 1. SVT 2. TV3. TV 4.
Kanal 5. Övriga TV-kanaler.
Men människor utsätts för påverkan också från annat: Samtal i alla
möjliga situationer, direktreklam, skyltar och anslag, varuutbud i butiker, skyltfönster, fysiska miljöer med alla deras innehåll av föremål
från det minsta till det största, museer, utställningar, nöjestillställningar, biografer, bibliotek, föredrag, kurser, sammankomster, fester,
lekar, skolor av alla slag.
Det som förmedlas i flödena är fakta och åsikter. Vad bör informationsflödena innehålla ?
Svar: de fakta och värderingar som behövs för rollerna A1, B1, B2
och A2.
Och sedan ska var och en åstadkomma ekonomiska och kulturella
handlingar på lämpligt sätt som var och en själv bestämmer innanför
lagarnas och förordningarnas ramar.

Informationsstress vår nya folksjukdom.
Under 1900-talet har kommunikationstekniken för varu- och persontransporter och för överföring av meddelanden utvecklats mycket
kraftigt. I början av seklet kom bilar, flygmaskiner, radio och rörliga
bilder på biografer. Efter andra världskriget har tillkommit TV,
komunikationssatelliter och datorer och faxar som kan kopplas in i
världsomspännnade kommunikationsnät. Bilder och meddelanden förmedlas med blixtens hastighet. Handel med värdepapper mellan
motsatta delar av jordklotet kan ske på några sekunder och varje dag
handlas med skyhöga belopp.
Varuhandeln över klotet är mycket betydande. En stor del av
svenskarnas elektroniska produkter och kläder kommer från Ostasien,
en stor del av våra underhållningsprodukter kommer från USA.
Människorna i världen är inflätade i ett stort nät av samband och
byten där alla är beroende av varandra. Några vinner på det som
händer i det stora nätet, några förlorar. Konkurrensen mellan
människorna och folken leder lätt till konflikter som i värsta fall leder
till krig. Det gäller att hålla reda på det som händer så att man kan göra
rätt och inte hamnar bland förlorarna.
Det har blivit så mycket att hålla reda på att människor drabbas av
informationsstress. Psykologiprofessor Marianne Frankenhaeuser
(1925 - okt 2005) menar, att informationsstressen är en ny svensk
folksjukdom. I Dagens Nyheter den 22 maj 1995 på sid A14 fanns
följande notis från TT om den nya folksjukdomen: ” Har du svårt att
koncentrera dig? Känner dig förvirrad? Kanske stänger du av omvärlden en stund för att du inte orkar ta in mer ? Då kan du ha drabbats
av den nya folksjukdomen: informationsstress.
- Väldigt stora grupper människor går omkring med känslan av att
här händer det en massa saker som de borde ta till sig, men de mäktar
inte med, säger Marianne Frankenhaeuser, professor emeritus vid

Stockholms universitet. Hela sitt yrkesliv har hon forskat i frågor som
rör människor och deras förhållande till stress. Hon ser en ökad klyfta
mellan högutbildade och lågutbildade i framtiden.
- När man bombarderas med ett sådant flöde av impulser gäller det
att sovra och tolka den information man tar emot för att få fram det som
är värdefullt, säger hon. Här har de högutbildade ett övertag, eftersom
de kan placera in informationen i ett sammanhang där den får mening,
och de kan därmed också sortera bort det överflödiga och oväsentliga.
Hur yttrar sig informationsstressen ?
- Först tappar man förmågan att koncentrera sig och börjar känna sig
förvirrad, man kanske stänger av omvärlden en stund för att man inte
orkar ta in mer. Om detta får fortsätta, obearbetat, kommer man
ohjälpligt in i nästa stadium, det farliga. När situationen blir övermäktig ger man upp. Då är risken för likgiltighet stor. Man blundar och
slår dövörat till istället och slutar engagera sig i omvärlden.
Marianne Frankenhaeuser anser att fördelarna med den nya tekniken
är påtagliga, men att problemet ligger i att människan inte vill gå med
på de biologiska begränsningarna. Inbyggt i nervsystemet finns en
gräns för hur mycket information och intryck man kan ta till sig.
Hon menar att det är en illusion att människor skulle fatta klokare
beslut ju mer information de får. Upp till en viss gräns stämmer det,
men sedan växer inte klokheten utan bara förvirringen. På senare tid har
hon sysslat mycket med överstimulans, hur människan reagerar om hon
får för många intryck. Enligt Frankenhaeuser fungerar nervsystemet
och hjärnan optimalt med lagom mycket stimulans. Både för mycket
och för lite stimulans mår man dåligt av.”
Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den blir
hanterlig. En sådan sortering görs i klassifikationssystemet för
verksamheter. 	


Klassifikationssystemet för verksamheter
och bibliotekssystemen
Det uppgjorda klassifikationssystemet är ett system för klassifikation
av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter.
Verksamheterna är infogade i ett system med 9 huvudområden
betecknade 1-9. Varje sådant område delas upp i 10 delområden, i
princip enligt en decimalprincip, så att man erhåller 90 områden
betecknade 10-99. Vart och ett av dessa områden delas sedan in i 10
områden så att man får 900 områden 100-999. Därefter kan delas in i
områden med 4 siffror 1000-9999, etc.
Fördelningen av verksamheterna på de 9 huvudområdena innebär en
mycket grov sortering som bara ger en första överblick. Indelningen på
nivån med tre sffror och 900 områden innebär fler områden än man
kan hålla i huvudet.
Nivån med 90 områden 10-99 innebär en indelning som på någorlunda fattbart sätt ger en överblick över verksamheterna samtidigt som
områdena på det hela taget motsvarar vanligen förekommande områdesindelningar och således inte blir för grov.
En del av områdena 10-99 är dock så omfattande att en längre
gående uppdelning måste göras om man vill ha en klarare uppfattning
om verksamheterna.
Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största 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, Universiella Decimalklassifikationen.
DC- och DKsystemen har mycket stora likheter, men har också
skillnader. De klassificerar med hjälp av siffror ungefär som systemet

här. Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan
systemet här avser klassifikation av verksamheter. Det är en väsentlig
skillnad, men klassifikationerna i systemet här överensstäm-mer i stor
utsträckning med klassifikationerna i DC och DK. Vilka skillnaderna är
förbigås nu.
I den svenska nationalbibliografin, den officiella förteckningen över
svenska dokument, och i svenska forskningsbibliotek och folkbibliotek
används i första hand för klassifikation av dokument ett svenskt system,
som är mycket udda i jämförelse med system som används i andra
länder, SAB:s klassifikationssystem, upprättat 1921 av Sveriges
Allmänna Biblioteksförening, senare reviderat.
SAB-systemet klassificerar med hjälp av bokstäver och har
huvudområden betecknade med ”stora” boksäver A-Ä (versaler). Som
indelningsgrund därefter används ”små” bokstäver (gemena). Siffror
används ibland som tilläggsbeteckningar.
DC, DK och SAB har samma dokument att klassificera och
områdena i de olika systemen har ofta samma omfång, men med olika
beteckningar. Som exempel kan nämnas, att område 2 i DC och DK
gäller religion, medan i SAB religion betecknas C.
Allmänt kan sägas, att DC-och DK-systemen har fördelar framför
SAB-systemet, men att en övergång till DC eller DK i svenska nationalbibliografin och i svenska bibliotek inte varit möjlig på grund av att
så mycket sedan 1921 är klassificerat enligt SAB. På senare tid tycks
man dock i svenska bibliotek inrikta sig på att övergå till DC,vilket är
olyckligt eftersom DC inte är helt bra med hänsyn till samhällsplaneringens problem.
I systemet för verksamheter har klassifikationerna för dokument så
att säga översatts till klassifikationer för verksamheter, tonvikten har
lagts vid de verksamheter som dokumenten beskriver eller är resultat
av.

Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
DC, DK och SAB konstruerades innan demokratin i praktiken slagit
igenom ordentligt. Världen styrdes av, som de trodde, visa herrar, som
styrde efter vad de trodde vetenskapliga principer. I deras schemor
finns inte särskilda platser för politiska krav o d. I klassifikationssystemet för verksamheter har område 3 gjorts till ett område för politik.
Opolitiska delar har flyttats till områdena 6 och 7. I områdena 36-39
finns plats för polititska krav. Opolitiska delar av DC-DK 36-39 har
flyttats till områdena 6 och 7.
DC, DK och SAB skiljer inte väl mellan ingenjörsmässiga konstruktionsverksamheter o d och tillverkning av det konstruerade.
I klassifikationssystemet här görs sådan åtskillnad att allt tillverkningsarbete finns i avdelningarna 66-69. Exempelvis finns tillverkning
av transportmedel i DC och DK i avdelningen 62 för ingenjörskonstruktioner, men finns i schemat här på 689, där DC inte har någonting
och DK Tekniskt hobbyarbete.
Den stora maskin- och elindustrin har DC och DK på avdelningen
62 för ingenjörskonstruktioner. I schemat här finns tillverkningarna på
682 och 683. På 682 har DC och DK bara hovslageri och tillverkning
av möbelbeslag o d, något som vittnar om att DC och DK i de här
avseendena är gammalmodiga.
DK har flyttat en stor del av träindustriarbetena från 674 till 630,
som avser lantbruk o d. I schemat här kvarligger skogsindustrin på
674. DK har också handel med skogsprodukter och skogspolitik på
630. I schemat här finns den handeln på 653 och skogspolitiken
kommer på 38.
SAB är dåligt utvecklat när det gäller arkitektur och formgivning

av fysiska miljöer. Formgivning av hus och anläggningar placerar SAB
vanligen på avdelningarna för ingenjörer, byggmästare och
byggnadsarbetare, vilket är tokigt. Stadsplanering od hör hemma inom
avdelningen för översiktlig planering (Ict), men SAB har skapat en helt
ny avdelning för detta , Odg.
Opolitiska delar av offentlig förvaltning, bl militära verksamheter,
som inte kan hänföras till speciellt fack, har här placerats på 652,
handel har placerats på 653, transporter på 656, penningverksamheter
på 657, arbete på 658. Problem med sociala miljöer och beteenden
finns på 79. Opolitiska delar av utbildning har placerats på 7957.
Språkliga verksamheter finns på område 80. I DK ligger de på 80,
men i DC på 4. Område 80 stämmer bra med hänsyn till SABs områden. Område 4 har blivit ett område för sambandsforskning. DC-DK 0
har huvudsakligen lagts in i område1. Tidningar finns på 90.
Det nämnda är exempel på skillnader mellan klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK, SAB. En
detaljerad redogörelse om skillnaderna finns i en särskild bok:" Kapi-tel
8. Klassifikationssystemet för verksamheter . En jämförelse med
DC (Dewey Decimal Classification),
DK (Universiella decimalklassifikationen) och
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings system på svenska
bibliotek)." Har delats upp på två pdf-filer (149+140=289 sidor):
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-402
(http://wimnell.com/omr025.pdf)
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 501-913
(http://wimnell.com/omr026.pdf)
Senare genomgångar, 2006, finns i http://wimnell.com/omr40cd.pdf
Klasssifikationssystemet för verksamheter är gjort med hänsyn till
samhällsplaneringens problem, vilket inte gäller för DC, DK och SAB.
Svenska biblioteks övergång till DC är inte någon bra utveckling.

Inre och yttre verkligheter.
Människorna avgör tillsammans världens framtid. Samspel med
symboler.
Det är människornas handlingar som främst avgör tillstånden i
framtiden. Handlingarna följer av individernas inre verkligheter med
bl a viljor. Hur det går i framtiden beror på människornas inre 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, upplevelser, värderingar, föreställningar om världens stora och små sammanhang 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 universum, 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 verkligheter 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 samspelar sinsemellan med hjälp av en fysisk yttre verklighet som fysiskt
sett huvudsakligen är gemensam.

Sociala samhällen eller sociala miljöer bildas av samspelande människor 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 förekommer 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 behöver man tänka igenom vad som kan hända i framtiden och man
behöver göra klart vad man helst vill ha. Detta tankearbete bör ske i
medvetna planeringar.
Planeringarnas tidshorisonter bör anpassas efter de farhågor och
drömmar man har beträffande olika tidpunkter i framtiden och efter
beslutens räckvidder. Det kan bli nog så svårt om 20 år men ännu värre
tiden därefter, om 50 år och 100 år. Världsbefolkningen har ökat från 2
miljarder på 1930-talet till 4 miljarder på 1970-talet, 6 miljarder på
1990-talet och ökningen därefter lär fortsätta i hög takt. Ju fler människorna blir desto flera ska dela på de tillgängliga materiella 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 konflikter, 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 uppfattning om nu om man inte tänker igenom vad som kan komma och på
tidigt stadium försöker tänka igenom hur man kan undvika svårigheterna.
Det är fyra viktiga typer av planeringar som behövs och som gäller :
* individernas kroppsliga förhållanden,
* individernas psykiska förhållanden,
* individernas fysiska miljöer,
* individernas sociala miljöer.
Hur kan möj1igen människornas kroppsliga och psykiska tillstånd
vara och hur bör de vara vid olika framtida tidpunkter ? Hur kan möjligen de fysiska och de sociala miljöerna vara och hur bör de vara vid
olika framtida tidpunkter ? Vad är det för krafter som styr utvecklingen? Hur kan man ändra dessa utvecklingskrafter så att utvecklingen går i den riktning man önskar?
Det finns vissa krafter som inte går att påverka, det är de orubbliga
naturkrafterna. För övrigt är det människorna själva som utgör utvecklingskrafterna, medvetet eller omedvetet. De rådande bristerna ifråga
om planering gör att man kan säga, att mänskligheten på det hela taget
lever i ett planeringslöst tillstånd och att de mänskliga utvecklingskraftena 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 människornas inre verkligheter skiftat genom tiderna. Man kan skönja intressanta utvecklingar i flera avseenden.
Människornas uppfattningar om kunskap har undergått en tydlig förändring. 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 undersökningar av det man vill skaffa sig uppfattningar om. Empirismen
började slå igenom på 1500-talet, fick större utbredning först på 1800talet 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 framtiden 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 tillfredsställande för individerna och så att de gör människorna så kunniga och
ansvarsmedvetna man vill ha dem. Det är ett gemensamt intresse för
alla att människorna, vilka ju formar framtiden, är kunniga och
ansvarsfulla. Det är särskilt angeläget i en demokrati som räknar med
att alla ska vara med och bestämma.
Demokratin är en viktig faktor i framtidsplaneringen. Studier av det
forgångna visar att uppfattningarna om bestämmanderätten har förändrats 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 representanter
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 representanter.
Med hjälp av goda planeringar kan man förbättra framtiden, men med
hjälp av goda planeringar kan man också förbättra demokratin.

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 omfattande 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 demokratins medborgare är medvetna om och har kunskaper om förändringskrafterna, styrningsproblemen och planeringsproblemen. Goda
planeringar och styrningsbeslut kan inte komma till om inte medborgarna 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 komplicerade 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 propagandasystemen, som på det hela taget vädjar till människornas kortsiktiga krav eller önskningar, har i stor utsträckning kopierats av de
politiska partierna. Partierna arbetar nu mycket kortsiktigt och behandar 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 demokratin 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 kortsiktigt tänkande. De förtroendevalda representanterna i demokratin är
benägna att falla in i det kortsiktiga tänkandet och fästa större avseende 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 informationsflödena börjar växa människorna över huvudet.
* Genom medvetna planeringar kan konflikter upptäckas i god tid och
man kan då styra så att man undviker konflikterna. Planeringsverksamheter går ut på att skaffa fram kunskaper och bl a kunskaper om
kunskapsbrister så att kunskapsluckorna kan fyllas. Men planeringsverksamheterna 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 framtidspåverkande besluten. Särskilt viktigt blir det att ge kunskaper åt dem som
utforskar och sprider kunskaper.

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

Vill individen påverka sin sociala miljö finns som förut möjligheterna att direkt övertyga individerna i den en i taget. Det är en svår
uppgift. Ett annat sätt är att påverka reglersystemen som påverkar
individerna i de sociala miljöerna.
Vill individen påverka sin kropp kan det ske genom förståndig
personlig vård och träning, lämplig föda, personliga hjälpmedel etc, för
vilket krävs pengar, läkarvård av andra o d. I ett modernt samhälle
kräver detta i hög grad medverkan från de sociala samhällena. Eftersom kroppen påverkas av den fysiska miljön kan kroppspåverkan också
ske genom förändring av den fysiska miljön eller genom för-flyttning
till bättre fysisk miljö. Möjligheterna att påverka den fysiska miljön har
nyss berörts. Kroppen kan också påverkas av det egna psyket.
Vill individen påverka sitt eget psyke kan detta ske genom
påverkan på kroppen som i sin tur påverkar psyket och genom påverkan på de fysiska och de sociala miljöerna som i sin tur påverkar
psyket. Man kan flytta till bättre fysisk och social miljö.
Viktigast är kanske ändå möjligheten att förändra psyket genom att
själv tänka och lära sig på olika sätt. Möjligheterna för individen att
direkt påverka sitt eget psyke är i hög grad beroende av medverkan från
de sociala samhällena.
Individens problem med att påverka sina fysiska och sociala
miljöer, sin kropp och sitt psyke leder till slut till problemet att påverka de sociala samhällena, och då finns möljligheterna att övertyga
samhällsindividerna en i taget eller att påverka de sociala samhällenas
reglersystem.
Det förefaller vara en hopplös uppgift att direkt påverka alla andra så
att de gör som man vill - om man vet vad man vill. Kvar blir det stora
problemet att påverka de sociala samhällenas reglersystem. För att
kunna göra det måste man veta vilka de är. Kunskaper om reglersystemen är en förutsättning för individens möligheter att väsentligen
förbättra för sig.

Symboler, symbolsystem, informationsmedel,
informationskanaler, informationskanalsystem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inre och yttre verkligheter och verksamheter hos personer och
organisationer.

Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem.

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

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

Om innehållet i de 129 områdena i
huvudområdena 1-9.

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm.
Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf) Se sid 7-734

Innehållet i de 129 områdena har redovisats många gånger på olika
sätt , bl a med exempel aktuella vid varje tidpunkt. Det som är intressant förändras hela tiden. Ett exempel på förändringar är område 654
om televerksamheter. Det var ett tämligen litet område före Internet
och mobiltelefoner. När de kom blev 654 ett stort och mycket viktigt
område.
De politiska verksamheterna förändras också alltefter utvecklingen.
Agerande organisationer kommer och går. Statistik och statistiska
system ändras. Det som beskrevs för några år sedan är ofta nu föråldrat. Att beskriva innehållet i områdna innebär en kamp med tiden och
utvecklingen. Det är svårt att revidera gamla beskrivningar, enklare är
att göra nya. Det innebär inte att gamla beskrivningar är helt värdelösa,
men de måste alltid tas med hänsyn till att förändringar skett.
I inledningen finns innehållet i “Planering, klimat ochvälfärdsfördelning”. http://wimnell.com/omr36-39za.pdf. Under 2010 gjordes
därefter några beskrivningar som ännu är tämligen aktuella och som
efter allmänna inledningar visar innehåll i områdena, från 1-9:

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd.
Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf Se sid 12-842

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk årsbok för
Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi
och skatter o d.
http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf Se sid 11-42
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) Se sid 11-625

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze.
Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf Se sid 7-536
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 Se sid 15-619
Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för
verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i
skolan. Regeringens arbete.
http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf Se sid 61-598. Sid 16-60 är en
lång kommentar till område 7957 o m utbildning.
Det blir 3924 sidor som rekommenderas.
Kompletteringar kan vara:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen,
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000
utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar,
Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010
CPV ej aktuell.(wimnell.com/omr40t.pdf) (432 sidor)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av
deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf (698 sidor)
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla
världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf (1742 sidor)
Innehåller bl a statsskick i världens länder.
Sven Wimnell 080201:
Sveriges och omvärldens historia.
(http://wimnell.com/omr93c.pdf) (275 sidor)
Några av de senaste utredningarna:
Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf (69 sidor)
Belyser bl a område 657 om hushållsekonomi.
Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf (338 sidor)
Belyser område 71 om översiktlig fysisk planering.
Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs
om järnvägen i Strängnäs. http://wimnell.com/omr71i.pdf (31 sidor)
Gäller område 71 om fysisk planering.
I det närmast följande visas innehållet i utredningarna 36-39zbzh . Sedan fortsätts med “På väg mot framtiden. Vad göra?” och
därefter de 129 områdena med några kommentarer.

Sven Wimnell 31 januari 2010 + 21 februari:
Statistikområden i Statistisk årsbok för Sverige 2010 och något om
planering, hushållsekonomi och skatter o d.
http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf
Innehåll:
sid
2	

En inledning om planering.
3	

Klassifikationssystem för verksamheter.
11	

Statistikområdena i Statistisk årsbok för Sverige 2010.
11	

Statistikområdena i Statistisk årsbok för Sverige 2010
	

ordnade enligt klassifikationssystemet (SW) för
	

verksamheter.
43	

Hushållsekonomi och skatter o d.
53	

Om Sven Wimnells hemsida.
56	

21 februari: Statistisk årsbok för Sverige 2010. Diverse
	

uppgifter.

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.
	

 	

 	

 	

 Förslag till nytt gymnasieprogram.
	

 	

 	

 	

 Samhällsvetenskapsprogrammet 	


27	

28	

29	

30	

31	

32	

	

 	

	

 	

39	

	

 	

	

 	

42	

	

	

	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

56	

	

	

	

	

	

	


103 	

 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
104 	

 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 	

 Övergripande om forskning
106 	

 Övergripande om ekonomiska verksamheter
107 	

 Övergripande filosofier om utbildning o d.
108 	

 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
	

 	

 Remissversion av ny kursplan i samhällskunskap i
	

 	

 grundskolan.
109 	

 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
	

 	

 Förslag till nytt gymnasieprogram. Humanistiska
	

 	

 programmet
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.
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

59	

 3 	

60	

 31 	

	

	

	

	

	

	

66	

 32 	

	

	

67	

 33 	

	

	

68	

 34 	

	

	


Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
Statistik och demografi
Statistiska centralbyrån. SCB Webbkarta.
Statistiska standarder
Från statistisk årsbok för Sverige 2010: Befolkning
Statsvetenskap
Från statistisk årsbok för Sverige 2010: Demokrati
Nationalekonomi, internationell ekonomi
Från statistisk årsbok 2010: Nationalräkenskaper	

Lagar o förordningar, traktat, juridik
Från statistisk årsbok för Sverige 2010: Rättsväsende

176	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


70	

71	

	

73	

119	

160	

	

	

163	

164	

	

	

170	

	

	

	

 	


De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
Sveriges riksdag
Riksdagen.se Ett urval av länkar.
Partiledardebatt i riksdagen 20 jan 2010.
Utrikespolitisk debatt i riksdagen 17 feb 10:
Stark tonvikt på EU i utrikesdeklarationen.
Fjäsket för Nato” kritiserades i riksdagsdebatt
Oppositionen har förslag till utrikespolitik på område 6525
Kommun- och landstingsfullmäktige 	

Sveriges regering
Regeringen och regeringskansliet. Ett urval länkar.
Mänskliga rättigheter i världen 2007.
Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
Förenta Nationerna, FN.
Europeiska kommissionen.
Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

187	

188	

	

	

190	

	

194	

195	

	

199	

	

203	

	

204	

205	

	

	

	


35 	

351 	

	

	

	

	

	

	

352 	

353 	

	

	

354 	

	

	

	


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.
5 	

50 	

	

	

51 	

	

52 	

53 	

	

54 	

	

55 	

	

56 	

57 	

	

58 	

59 	


Naturforskning. Matematikverksamheter.
Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Naturvetenskapsprogrammet 	

Matematik
Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan.
Astronomi, rymdforskning
Fysik o d
Remissversion av ny kursplan i fysik i grundskolan.
Kemi o d
Remissversion av ny kursplan i kemi i grundskolan.
Geologi, meteorologi, hydrologi o d
Från statistisk årsbok 2010: Geografiska uppgifter
Paleontologi, arkeologi o d
Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära mm
Remissversion av ny kursplan i biologi i grundskolan.
Botanik.
Zoologi

209	

210	

211	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

227	

	

	

233	

	

	

	

237	

238	

	

	

	

247	
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60 	

61 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

62 	

	

	

63 	

	

	

	

64 	

641 	

	

	

	

643 	

	

	

	

	

	


Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
Hälso- o sjukvårdsverks., räddning od. Veterinärverks.
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Vård- och omsorgsprogrammet	

Från statistisk årsbok för Sverige 2010:
Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. se område 7951
Hälso- och sjukvård	

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.
Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Remissversion av ny kursplan i teknik i grundskolan.
Förslag till nytt gymnasieprogram. Teknikprogrammet
Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Förslag till nytt gymnasieprogram. Naturbruksprogrammet
Från statistisk årsbok för Sverige 2010:
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 	

Livsmedelsverket.
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

	

	

257	

	

	

	

	

	

	

 	

	

	

	

283	

	

	

286	

287	

	

	

	

289
	

	

292	

293	

	

294	

295	

	

	

	


	

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
	

Med rättvisa skatteregler kan vi få fler hyresrätter.
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.
645 	

 Användning av inventarier o d.
	

Remissversion av ny kursplan i hem- och 	

	

	

konsumentkunskap i grundskolan.
646 	

 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 	

 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
	

Från statistisk årsbok 2010: Hushållens ekonomi
	

Konsumentverkets hushållsbudgetar:för 2009 	

 	

	

+bostadskostnader mm.
648 	

 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
	

Två av tre vill ha kvar Rut-avdraget.
Rut-avdrag lågprioriterad valfråga.
649 	

 Personvård: barn, hemsjukvård.
65 	

 Administration, distribution, kommunikation,
	

organisation o d.
651 	

 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520	

-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
	

SKL. Sveriges Kommuner och Landsting.
	

Kommuner, landsting och regioner
	

Statliga myndigheter mm.

316	

	

	

	

	

	

	

	

	

342	

	

348	

	

	

	

	

	

352	

	

	

353	

	

357	

	

	

	

	

	

362	

	

	


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.
	

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.	

	

Världens länder.
653 	

 Handelsverksamheter.
	

Förslag till nytt gymnasieprogram.
	

Handels- och administrationsprogrammet
	

Från statistisk årsbok för Sverige 2010:
	

Handel med varor och tjänster
	

Priser och konsumtion
654 	

 Telekommunikationsverksamheter.
	

Från statistisk årsbok för Sverige 2010:
	

Informations-och kommunikationsteknik
655 	

 Förlagsverksamheter o d.
Nu måste Bonnier våga möta kritiken om monopol
656 	

 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
	

Förslag till nytt gymnasieprogram.
	

Fordons- och transportprogrammet
	

Från statistisk årsbok för Sverige 2010:
	

Transporter och kommunikationer
	

Följ vinterkaoset.
657 	

 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
	

Förslag till nytt gymnasieprogram.
	

Ekonomiprogrammet

	

	

	

	

	

	

	

	

	

389	

	

	

	

	

	

	

	

	

400	

401	

	

	

	

	

	

	

	

	

407	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


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”
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.
659 	

 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
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
69 	

 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
	

Förslag till nya gymnasieutbildningar.
	

Bygg- och anläggningsprogrammet.
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413	

	

	

	

	

	

446	

447	

	

	

450	

	

452	

	

455	

	

	

	

	

463	

	

	

466	

468	

469	

469	


7	

 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 	

 Allmänt om konst och kultur.
	

Förslag till nytt gymnasieprogram. Estetiska programmet
71 	

 Övergripande planering av fysiska miljöer +
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.
73 	

 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 	

 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.
	

Inredning
	

Remissversion av ny kursplan i slöjd i grundskolan
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
	

Remissversion av ny kursplan i bild i grundskolan.
78 	

 Musik ( konserter o d 792)
	

Remissversion av ny kursplan i musik i grundskolan.
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.
7911	

-7913 Seder och bruk .
	

Från statistisk årsbok för Sverige 2010:
	

Kultur och fritid	

 Tio-i-topp	

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

470	

471	

	

	

	

	

	

488	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

503	

	

	

	

	

 	

511	

	

	

	

516	

	

	

	


795	

 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 	

Sociologi. Socialvård.
	

Från statistisk årsbok för Sverige 2010: Socialtjänst
	

Socialstyrelsen
	

Statens folkhälsoinstitut.
	

Förslag till nytt gymnasieprogram.
	

Barn- och fritidsprogrammet
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 över-greppen på kvinnor.
	

Nyanlända ska lära om Sverige.
7957 	

Undervisning o d.
	

Från statistisk årsbok för Sverige 2010:
	

Utbildning och forskning
	

Skolverket.
	

 Skolinspektionen.
	

Från skolverkets hemsida 22 februari 2001.
	

Omfattande insatser för den nya skolan
	

Kursplaner och kunskapskrav för grundskolan
	

Stora förändringar i nya gymnasieskolan
	

Skolverket om gymnasieskolan.
	

Redovisning 2010-02-15 Dnr 2009:520
	

Sammanfattning av Skolverkets förslag
	

Från bilagorna några kommentarer.

559	

	

	

	

	

573	

579	

589	

	

592	

593	

	

	

	


	

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.
	

Högskoleverket.
	

Forskning.se Aktörer inom forskning & utveckling (FoU)
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
	

Segregationen klyver Stockholm.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
796-	

 799 Sport, idrott o d.
	

Remissversion av ny kursplan i idrott och hälsa i
	

grundskolan.
	

Jörgen Brink vann årets Vasalopp.

596	

597	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

614	

	

	

	

	


8 	

 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
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.
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 	

86 	

87 	

88 	

89 	


Italiensk skönlitteratur o d
Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d

615	

616	

	

618	

	

	

	

	

622	

622	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

626	

	

	


9 	

 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90 	

 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
	

Viktigast är att utveckla journalistiken.
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
92 	

 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
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
	

	

Innehållsförteckning till: Sven Wimnell 30 januari 2010:
	

Planering, klimat och välfärdsfördelning.
	

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

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 	

	

	

	

	

	

	


8	

 10 	

	

	

	

	

15	

16	


	

	

21	

	

29	

	

45
	

	


Psykologiska och filosofiska verksamheter

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
101 	

 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 	

 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
Länkskafferiet.
103 	

 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
Skolans värdegrund och uppdrag
Skolans övergripande mål och riktlinjer.
104 	

 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
Om samband.
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.

Övergripande om ekonomiska verksamheter
Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och
näringar mm.
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.
	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


68	

 106 	

	

	

70	

 107 	


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.

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

208	

214	

216	

220	

	

	

	

	


114	

115	

117	

	

	

	

	

125	

128	

	

136	

137	

	

	


3 	

31 	

32 	

	

	

	


228	

 4 	

 Sambandsforskningsverksamheter.
	

40. 	

 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

	

	

154	

154	

181	

191

Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
Statistik och demografi
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.
33 	

 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 	

 Lagar o förordningar, traktat, juridik
	

Lagrummet.
35 	

 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
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)
36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
Socialdemokraterna.
Vänsterpartiet.
Miljöpartiet.

230	

231	

233	

	

240	

242	

	

250	

	

258	

261	

263	


36...	

37...	

38...	

39...	


Moderaterna.
Folkpartiet.
Centerpartiet.
Kristdemokraterna.
om individernas kroppsliga förhållanden.
om utbildning o d.
om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
om sociala miljöer, nöjen, sport o d

5 	

 Naturforskning. Matematikverksamheter.
50 	

 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 	

 Matematik
Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan
52 	

 Astronomi, rymdforskning
53 	

 Fysik o d
Skolverkets förslag till kursplan i fysik i grundskolan
54 	

 Kemi o d
Skolverkets förslag till kursplan i kemi i grundskolan.
55 	

 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
56 	

 Paleontologi, arkeologi o d
57 	

 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära,
	

 ärftlighet.
	

Skolverkets förslag till kursplan i biologi i grundskolan
273	

 58 	

 Botanik.
275	

 59 	

 Zoologi

277	

 6 	

278	

 60 	

	

279	

 61 	

	

	

	

	

341	

 62 	

	

	

	

409	

 63 	

	

	

	

	

	

	

449	

450	

	

	

454	

455	

456	

	

	

459	

	

460	

	

	

	


Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Allmänt om teknologiska och ekonomiska
verksamheter
Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od.
Veterinärverksamheter.
En resa till människans innersta.
Kemikalieinspektionens produktregister.
Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Skolverkets förslag till kursplan i teknik i grundskolan.
KTH. Kungliga Tekniska högskolan.
Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Regeringen om Jordbruk, skogsbruk och fiske.
Statens jordbruksverk.
Skogsstyrelsen.
Fiskeriverket.

64 	

 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 	

 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
Området söder om Sahara hotas av svält i år.
Jamie Oliver möter motstånd i USA.
643 	

 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 	

 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 	

 Användning av inventarier o d.	

Skolverkets förslag till kursplan i hem- och
konsumentkunskap i grundskolan
646 	

 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
Svenskarnas duschvanor kartlagda.
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
	

6520469	

 6524 	

Opolitisk offentlig civil förvaltning.
	

6525471	

 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	

	

	

	

589	

590	

591	

593	

	


66/68 Tillverkning av varor
66 	

 Tillverkning av kemivaror o d
67 	

 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 	

 Tillverkning av komplexvaror
69 	

 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

7	

 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 	

 Allmänt om konst och kultur.
71+ 	

 Övergripande planering av fysiska miljöer
72 	

 Formgivning av byggnader och anläggningar,
	

 arkitektur
	

	

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.
	

7911627	

 7913 	

Seder och bruk.
	

7914630	

 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	

644	

	

649	

	

653	

	

	

678
678	

679	

	


795	

 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 	

Sociologi. Socialvård.
79527956 	

Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
Sverige måste återta sin roll som biståndsnation.
7957 	

Undervisning o d.
Skolverket har redovisat sina förslag till nya kursplaner för
grundskolan, specialskolan och sameskolan.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
796-	

799 Sport, idrott o d.
Skolverkets förslag till kursplan i idrott och hälsa i
grundskolan.

684	

685	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

713	

	

716	

	

	

	

	

	

	

	

	


8 	

 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
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.
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

717	

718	

	

721	

	

	

727	

728	

	

	

	

	

	

	

	

	


9 	

90 	

	

91 	

	

 	


Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
Journalistförbundet.
Allmän geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.
Skolverkets förslag till kursplan i geografi i grundskolan.
92 	

 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
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

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

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/omr36-39zd.pdf

Innehåll:
Sid	

12	

 1 	

 Psykologiska och filosofiska verksamheter
13	

 10 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

20	

 101 	

	

	

	

	


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
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.

	

	


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.

	

	

	

	

	

	

	


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 	

20
21 	

22/28
29 	


Religiösa verksamheter o d
Övergripande religiösa verksamheter o d
Allmän religionsvetenskap
Kristna religioner
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 hushållsbudgetar: 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
252
254
256
263
270
275

Bostadsbidrag för barnlösa hushåll
Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt
Här är vår politik för valets viktigaste fråga – jobben
Mona Sahlins anförande Första Maj 2010
Lars Ohly Första maj 2010
Vänsterpartiets valplattform 2010.
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

4005	

643 	

 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
Hotell- och turismprogrammet.Gymnasiet.
Hotell
Konferens och evenemang
Turism

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.

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.

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

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

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.
534 659
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

536	

	

	

	


Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
Utställningsdesign. Gymnasiet.

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
	

	

 	

804	

	

	

	

	

	

	

	

	


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

805	

 9 	


Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

806	

	

811	

	

	


Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
.
Allmän geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.
Geografi. Gymnasiet.
Geografi. Skolverkets länkskafferi.

90 	

	

91 	

	

 	


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 	

	

98 	

99 	


Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och
Mellanamerika
Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
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

843

Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

849

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

854	


Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

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

47 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
	

Om samband.
63 105 Övergripande om forskning 	

 	

Se område 105 i http://wimnell.com/omr36-39zd.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.

64	

 106 	

 Övergripande om ekonomiska verksamheter
	

	

Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och
	

	

näringar mm.
	

	


Gymnasiet se http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
	


	

	


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.

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
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.
	


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 hushållsbudgetar: 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

380	

 4 	

 Sambandsforskningsverksamheter.
	

40. 	

 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

400	

 61 	

 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od.
	

 Veterinärverksamheter.

380	

 5 	

 Naturforskning. Matematikverksamheter.
380	

 50 	

 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap

401	

 62 	

 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
	

Kursplan teknik i grundskolan.
	

	

404	

 63 	

 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

381	

 51 	

 Matematik
	

Kursplan matematik i grundskola
386	

 52 	

 Astronomi, rymdforskning
387	

 53 	

 Fysik o d
	

Kursplan fysik i grundskolan

405	

 64 	

 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Kursplan hem- och konsumentkunskap i grundskolan

395	

 55 	

 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
395	

 56 	

 Paleontologi, arkeologi o d

405	

405	

405	

405	

405	

405	

405	

463	


396	

 57 	

 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära,
	

 ärftlighet.
	

Kursplan biologi i grundskolan

408	

 65 	

 Administration, distribution, kommunikation,
	

 organisation o d
408	

 651 	

 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

400	

 58 	

 Botanik.
400	

 59 	

 Zoologi

409	

 6520-6524 	

Opolitisk offentlig civil förvaltning.
SKL. Sveriges Kommuner och Landsting.
429
Regeringens myndigheter.

400	

 6 	

 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
400	

 60 	

 Allmänt om teknologiska och ekonomiska
	

 verksamheter

461	

 6525-6529 	

Militära verksamheter
461	

 653 	

 Handelsverksamheter.
461 654 Telekommunikationsverksamheter.

391	

 54 	

 Kemi o d
	

Kursplan kemi i grundskolan.

641 	

643 	

644 	

645 	

646 	

647 	

648 	

649 	


Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Användning av inventarier o d.	

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

461 655 Förlagsverksamheter o d.
461	

 656 	

 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
461 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.

	

Kursplan slöjd i grundskolan.
479	

 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.
	

Kursplan bild i grundskolan.

462	

 658 	

 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 	

Arbetsmarknad.
	

Staten och arbetsmarknaden- summering av tre års
granskningar.

482	

 78 	

 Musik ( konserter o d 792)
	

Kursplan i musik i grundskolan.

472 659
472	

	

	

	


482	

 79 	

 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och
	

 verksamheter.Sport.

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

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?

482	

482	

482	

482	

482	


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

482	

482	

482	

	

486	

	


795	

 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 	

Sociologi. Socialvård.
7952-7956 	

Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
.
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.

475	

 72 	

 Formgivning av byggnader och anläggningar,
	

 arkitektur
475 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning

497 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
497	

 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

476	

 74 	

 Konsthantverk, formgivning av 	

bruksföremål.
	

 Inredning.

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	

	

521	

	

	

	

	

	

	

	

	


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

521	

521	

	

522	

	

	


9 	

90 	

	

91 	

	

 	


Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
.
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/omr40zf.pdf

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

27 108

	


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.

	


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.

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

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

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

343 52

Astronomi, rymdforskning
Planet från annan galax upptäckt

345	

 53 	

 Fysik o d
Kan förklara hur vi kan finnas	

348	

348
348	

348	


54 	

55
56 	

57 	

	

348	

 58 	

348	

 59 	


Kemi o d
Geologi, meteorologi, hydrologi o d
Paleontologi, arkeologi o d
Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära,
ärftlighet.	

Botanik.
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

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	

409	

409	

409	

409	


645 	

646 	

647 	

648 	

649 	


Användning av inventarier o d.	

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

409	

 65 	

 Administration, distribution, kommunikation,
	

 organisation o d

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

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

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
453	

	

	

	


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

453	

 69 	

 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

453	

 7	

 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
453	

 70 	

 Allmänt om konst och kultur.

468	

 792 	

 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.	

468	

 793 	

 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

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.

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

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 	


Litteraturvetenskap - historia.
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På sidan 60 står det bl a :

Förbättring av skolans länkkataloger.
“ 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 utvecklingsmöjligheter än Länkskafferiet.
I det följande redovisas de länkar skollink.se har, och anges
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.
Områden som inte behandlats av skollink.se har fått en röd
stjärna. Det är framför allt delområdena i område 1 som skulle
behöva tillkomma.

På slutet finns en bilaga om regeringens arbete, som kanske kan ge
en vägledning om vad som mer bör finnas i skolverkets
länkkataloger. FNs och EUs institutioner o d finns i område 354.”

Om världsåskådningar, världsbild, livsåskådningar, 	

människosyn, psykologi,
moral, lärdom, vetenskap, filosofi,
religioner, demokrati och ideologier,
I det föregående har behandlats:
En inledning om det förgångna.
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förättra världen?
En planeringsfilosofi och ett klassfikationssystem för mänskliga
verksamheter.
Om innehållet i de 129 områdena i huvudområdena 1-9
i klassifikationssystemet.
Det syftar till att få fram en verklighetsbeskrivning som är en
trogen verklighetsbeskrivning. Det som står där borde alla kunna
skriva under på. Men så är det inte. Det finns mycket fördomar
och missförstånd.
Alla människor har en inre verklighet med egna minnen, kunskaper
och erfarenheter, känslor, uppfattningar om hur den yttre verkligheten
fungerar, världsåskådningar, och ibland uppfattningar om gudomliga
ingripanden. Och har processer i psyket/hjärnan som bl a leder till en
moral, hur man bör handla i den yttre verkligheten.

Världsåskådningar. Världsbild. Livsåskådningar.
Människosyn.
Från Nationalencyklopedin 13 dec 2011:

Världsåskådning, en ofta personligt färgad uppfattning av världen
och livet som ger vägledning åt handlandet. En världsåskådning
innefattar filosofiska och vetenskapliga påståenden om verkligheten
men bestäms av värderingar, ofta knutna till någon viss samlande
princip. En humanistisk världsåskådning kan sägas ha individen som
grundprincip, en socialistisk utgår från gemenskapen, en ekologisk har
mänsklighetens överlevnad som ledande princip osv. Begreppet har sin
bakgrund i den tyska filosofiska traditionen från Kant och framåt
(Weltanschauung). I svenskt språkbruk är ordet numera mindre vanligt.
Oftare talar man om livsåskådning, som är liktydigt med världsåskådning men ibland starkare betonar det personliga och existentiella,
stundom också religiösa momentet. Ordet ideologi ligger likaså nära
världsåskådning i betydelse men avser ett mer kollektivt begrepp utan
den idealistiska och individualistiska anstrykning som ligger i
begreppet världsåskådning. Jfr världsbild.

Världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums
byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede. Se även
världsåskådning.
Världsbildens förändring kännetecknas bland annat av ett allt mer
vidgat perspektiv över tid och rum samt av skiftande tankar kring vilka
krafter som upprätthåller universum. I Gamla Testamentets världsbild
är universum några få årtusenden gammalt, skapat och styrt av Gud.
Där, liksom i många senare världsbilder (den ptolemaiska, den

medeltida) ansågs det självklart att jorden hade en central position i ett
universum som i jämförelse med nutida uppfattning tänktes utomordentligt litet. Med Copernicus kom insikten att jorden är en planet,
och mot slutet av 1500-talet hävdade Thomas Digges att solen är en
stjärna bland alla andra stjärnor i en oändlig rymd (liknande idéer hade
förekommit redan under antiken). Först vid mitten av 1700-talet
började man spekulera om att stjärnorna kan vara samlade i stjärnsystem (som vi nu kallar galaxer).
Vid den tiden möter man ofta tanken att Gud vid världens skapelse
hade frambringat materian, naturkrafterna och naturens lagar och att
han sällan eller aldrig behövde ingripa i världens öde (se deism). Kant
och Laplace skisserade hypoteser kring hur solen och planeterna kan
ha uppkommit ur diffusa materiemoln. Att solsystemet var en produkt
av naturliga processer innebar att jordens och himlakropparnas
existens kunde förklaras utan någon skapargud. I sinom tid skulle
utvecklingsläran antyda att samma förhållande gällde för livets former.
Genom att Gud blev överflödig som förklarande faktor försvann
gudsbegreppet ur naturvetenskapens världsbild. Att utforska naturen
blev att avslöja de lagar som gäller för materien och naturkrafterna, de
ansågs styra alla händelseförlopp och frågan om deras ursprung har
ofta avfärdats som "metafysik".
I de flesta gamla världsbilder ansågs människan vara skapad ungefär
samtidigt med universum. Geologins utveckling under 1800-talets
första hälft visade att jorden har existerat under oerhört långa
tidsåldrar (hundratusentals eller miljoner år). Darwins utvecklingslära
(1859) gjorde det sannolikt att även livet har mycket hög ålder och att
de nutida organismerna har växt fram ur äldre, enklare former.

Forskning på skilda fält inom naturvetenskapen har gett insikten att
människan liksom alla andra arter har en flyktig existens inom en
biologisk historia som sträcker sig över årmiljarder. Jordens ålder
uppskattas numera till 4,6 miljarder år.
Under 1920-talet blev det klarlagt att det verkligen existerar stjärnsystem utanför vår egen Vintergatan. Man fann också att universum
utvidgar sig genom att stjärnsystemen flyr bort från varandra. Senare
forskning antyder att universum kan ha blivit till i en
"urexplosion" (stora smällen) 13–15 miljarder år före vår tid. Några
forskare har gjort spekulativa försök att med hänvisning till kvantmekaniken förklara universums uppkomst. Andra menar att "skapelsen"
representerar en oöverkomlig gräns för naturvetenskapen: det fanns inte
något "före" som låter sig beskrivas genom vetenskapliga metoder.
I den moderna kosmologins världsbild kan universums historia
beskrivas som en process där allt mer komplexa former har uppträtt
efter hand. Universum var i begynnelsen ett kaos av elementarpartiklar
ur vilka vissa lätta atomkärnor bildades i ett tidigt skede (väte, helium,
litium). Medan universum utvidgades och svalnade uppkom stjärnor
och stjärnsystem. I stjärnornas inre, och i samband med att instabila
stjärnor sprängdes sönder, blev de övriga grundämnena till. Efter någon
årmiljard fanns tunga grundämnen i sådan omfattning att även
planetsystem kunde uppkomma då nya stjärngenerationer bildades.
Livets utveckling på jorden kan ses som en fortsättning av denna
komplikationsprocess. Vi vet ännu inte om detta händelseförlopp är
unikt eller om liv (eller andra lika komplicerade strukturer) har
uppkommit på andra håll i universum.

Utvecklingstanken innebär inte att det finns något "mål" för livets eller
världsalltets historia. Teleologiska betraktelsesätt är främmande för
den moderna naturvetenskapens världsbild. Skapandet av allt mer
komplexa former leder dessutom till en ständig ökning av entropi;
uppkomsten av ordning sker alltså till priset av större oordning någon
annanstans.
En världsbild kan även innefatta element av religiös eller ideologisk
karaktär men också kunskapsteoretiska antaganden exempelvis om vad
medvetande är och hur det är förknippat med hjärnan och
nervsystemet. Någon allmänt accepterad uppfattning om medvetandets
natur finns ännu inte.
Inom det västerländska samhället ryms många, sinsemellan mycket
olika världsbilder, grundade på skilda tolkningar av vetenskapliga
fakta eller mänsklig erfarenhet. Trots en tilltagande sekularisering har
religiösa föreställningar levt vidare, dock ofta modifierade av
vetenskaplig kunskap. Ett av kännetecknen för en religiös världsbild är
att vetenskapen anses otillräcklig när det gäller att förklara och
beskriva tillvaron. Ofta tänker man sig att medvetandet är av en annan
natur än materien och kan frigöra sig från denna, att universum blev
till genom en gudomlig skapelseakt och med ett bestämt syfte och att
naturlagarna är Guds verktyg för att upprätthålla skapelsen. Även
ockultism, magi, astrologi och andra former av kvasivetenskap är – vid
sidan av religiös fundamentalism – viktiga inslag i många människors
världsbild. Över jorden i dess helhet spelar olika religiösa världsbilder
en utomordentligt stor roll; deras inflytande har knappast förminskats
under senare decennier.

Livsåskådning, de mer eller mindre systematiserade svar människor
ger på grundläggande frågor om livets mening och om verklighetens
innersta natur. I äldre svensk litteratur skilde man som regel mellan
"världsåskådning" och "livsåskådning". Världsåskådningen omfattade
då teorier om verklighetens beskaffenhet, och frågor om livets mening
och mål fördes till livsåskådningen. Existentialismen kan kallas en
livsåskådning liksom ekosofi eller humanism. För människors svar på
de grundläggande livsfrågorna använder man ofta termen livstolkning.
Ett med livsåskådning besläktat begrepp är ideologi. Religioner räknas i
regel in bland livsåskådningarna, men det finns också ett språkbruk
som skiljer mellan "religion" och "livsåskådning".
Livsåskådningar uppvisar ofta ett samspel mellan tre olika komponenter: 1) teorier om människan och världen, t.ex. om universums uppkomst, om vad som skiljer människan från djuren eller vad som händer
efter döden; 2) värderingar och normer av grundläggande natur, vad
man kan kalla ett centralt värderingssystem; 3) en grundhållning, ett
sätt att uppleva situationen som människa i världen; det kan vara en i
åskådningen invävd grundton av tilltro, hopp eller förtvivlan, och det
kan vara en sammansatt känsla som det är svårt att ge ett namn. En
definition kan då bli följande: en livsåskådning är de teoretiska och
värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse
för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett
centralt värderingssystem och ger uttryck åt en grundhållning. En viktig
del av livsåskådningen utgör människosynen.
Livsåskådningar möter man i många sammanhang: filosofiska,
religiösa, politiska och litterära texter, konstnärliga gestaltningar av
skilda slag, populärkulturens attityder till livet och döden. Forskning
om livsåskådningar sker därför i olika vetenskapliga discipliner, främst
inom ämnena praktisk filosofi, tros- och livsåskådningsvetenskap och
empirisk livsåskådningsforskning. Inom folkhögskolor och studieförbund finns en lång tradition av livsåskådningsstudier. Alf Ahlberg
har här varit en viktig inspiratör

Människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om överindividuell världssjäl (hinduismen) eller som ett formlöst tillstånd
människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och
begränsningar. Människosynen har ofta ett historiskt samband med
mer omfattande livsåskådningar eller ideologier. Etiska grundvärderingar av människans värde kan ingå i människosynen, dvs. antaganden om vad människan bör eftersträva och vilka egenskaper som är
särskilt värdefulla. Uppfattningar om själens existens och natur eller
människans öden efter döden hör också hit, men det är då fråga om
obevisbara försanthållanden, omöjliga att avgöra på vetenskaplig väg.
Människosyn kan man också kalla sådana öppna teorier om människan som i princip går att pröva empiriskt men som i praktiken
knappast låter sig prövas, t.ex. uppfattningar om vad människor
djupast sett eftersträvar eller om vilka de grundläggande skillnaderna
är mellan människor och djur. - För den växande mängden empiriska
fakta och teorier om människan kan man lämpligen använda termen
"människokunskap".
Olika religiösa traditioner förmedlar olika människosyn. Central i
kristendomen är föreställningen att människan är skapad till Guds
avbild (imago Dei), att hon har en särställning i skapelsen och är
bestämd till gudsgemenskap. Genom ett historiskt eller existentiellt
tolkat syndafall förfelar hon dock denna bestämmelse. I frågan om
djupet av detta fördärv och om människans möjlighet att medverka i
frälsningen finns skilda - och kyrkoskiljande - meningar. Den slutliga
räddningen består i ett evigt liv (med bevarad individualitet) i "den nya
skapelsen". I österländsk religion uppfattas livstörsten som människans största olycka. Hon kan befrias genom olika existensformer
(reinkarnationer); konsekvenserna av människans handlingar kvarstår
alltid, men ett misslyckat liv kan övervinnas i nästa existensform.
Sluttillståndet är nirvana, fattad som en

bortom existens och icke-existens (buddhismen).

Den västerländska filosofin har alltsedan Platon och Aristoteles
reflekterat över grundläggande frågor om människans natur. Protagoras
har med sin berömda sats att människan är alltings mått lämnat
väsentliga impulser till den humanistiska traditionen.
Renässansfilosofen Pico della Mirandola framhäver människans
autonomi och frihet. Under 1700-talet motiverar Kant människans
egenvärde med hänvisning till hennes förnuftsnatur. Kierkegaard har
med sin betoning av den mänskliga subjektiviteten blivit en viktig
inspirationskälla för 1900-talets existentialistiska filosofier.
Vetenskapens perspektiv på människan är av särskild betydelse i
modern tid. Darwin inordnar genom sin evolutionsteori människan i
natursammanhanget. Radikala tillämpningar av Darwins teorier (hos
t.ex. Nietzsche) tolkar övermänniskan - obunden av moralens
inskränkningar - som utvecklingens mål. Freuds teori om människans
omedvetna själsliv har haft ett oöverskådligt inflytande på 1900-talets
konst och litteratur. Modern hjärnforskning och genetik har lagt
grunden för en reduktionistisk människosyn, som hävdar att människan
uttömmande kan beskrivas i fysiologiska och biologiska termer.
Det systematiska studiet och formulerandet av människosyner bedrivs i
kontinental tradition inom ämnena filosofisk respektive teologisk
antropologi. I Sverige studeras människosynsfrågor mer systematiskt
inom filosofin, idéhistorien, litteraturvetenskapen samt inom religionsvetenskapen (främst inom delämnen som etik och livsåskådningsforskning).

Psykologi.
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psykologi
psykologi, vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt
beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och
handlar.
tillämpad psykologi
tillämpad psykologi, verksamhet som använder kunskaper i psykologi
för att lösa praktiska problem, ursprungligen urval och placering av
personal, inte minst inom försvaret.
biologisk psykologi
biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med
inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp
av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
ekonomisk psykologi
ekonomisk psykologi, studiet av ekonomiskt beteende med hjälp av
teorier och metoder från psykologin.
klinisk psykologi
klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska
störningars orsaker och behandling.
dynamisk psykologi
dyna´misk psykologi, psykologi som rör motivation och emotion.

forensisk psykologi
fore´nsisk psykologi, rättspsykologi, del av psykologin som behandlar
frågor med anknytning till brottslighet och domstolsväsen.
pedagogisk psykologi
pedago´gisk psykologi, tillämpning av psykologisk kunskap på
pedagogiska problem med en viktig roll i t.ex. lärarutbildningen.
funktionalistisk psykologi
funktionalistisk psykologi, riktning i amerikansk psykologi från tiden
kring sekelskiftet 1900.
jämförande psykologi
jämförande psykologi, komparativ psykologi, den del av psykologin
som studerar psykologiska mekanismer och beteendens funktioner
genom att jämföra likartade beteenden hos olika arter.

Psykologi (nylatin psychologi´a, av psyke och -logi), vetenskaplig
disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur
och varför människor känner, tänker och handlar. En central frågeställning är hur individer utvecklas i dessa avseenden, i ett livslångt
perspektiv, och vilken roll arv resp. miljö spelar i utvecklingsprocessen.
Frågorna om människors sätt att tänka, känna och handla studeras i den
moderna psykologin mot bakgrunden av att en individ är både en
biologisk och en social varelse. Frågor om psykologiska faktorers
samband med biologiska sidor av en individs sätt att fungera liksom
individens samspel med den miljö, som han eller hon växer upp och
lever i, blir därför centrala för både teoribildning och empirisk
forskning.

Landvinningar
Genom de viktiga teoretiska och empiriska landvinningar som
psykologin har gjort under de senaste decennierna har den stärkt sin
position som självständig vetenskaplig disciplin. Den har därigenom
dels kunnat gå in i fruktbärande samarbete med närliggande
discipliner, dels kunnat bidra med väsentlig kunskap för tillämpning i
samhällslivet. Några utvecklingslinjer kan urskiljas.
En viktig utveckling har ägt rum i studiet av människans psykiska
funktioner, så som de kommer till uttryck i t.ex. tänkande, minne och
inlärning. Modeller och metoder har utvecklats med vars hjälp
empiriska påståenden om mentala kapaciteter och mentala processer
har kunnat prövas. Speciellt kan nämnas utvecklingen av objektiva
metoder för att studera och rentav mäta medvetna och omedvetna
kognitiva processer och därmed verifiera existensen av de senare.
Kognitionsforskningen har berikats genom att emotioner som färgar
kognitiva skeenden har tagits in i modellerna. En viktig utveckling är
inom gränsområdet mellan kognitionsforskning och biologisk
forskning kring hjärnans struktur och funktion. Forskning kring
kognitiva processer har spelat en betydelsefull roll i utvecklingen av
modeller för artificiell intelligens med dess tillämpningar bl.a. i
mjukvara för datorer och konstruktion av robotar.
Psykologin har gjort stora framsteg och givit väsentliga bidrag inom
gränsområdet mellan psykologi och medicin. Teoribildning och
empirisk forskning kring samspelet mellan psykologiska och
biologiska faktorer hos individen och sociala och fysiska faktorer i
miljön har bidragit till en snabb utveckling av forskning rörande stress,
psykosomatik, antisocialt beteende som kriminalitet och

alkoholmissbruk, psykiska störningar, personlighetsutveckling,
arbetsmiljöers optimala utformning och åtskilliga andra
problemområden. Forskningen på gränsområdet mellan psykologi och
medicin har varit framgångsrik och kommer sannolikt att öka i
betydelse i framtiden.
Tidiga skolbildningar
Psykologin som självständig vetenskap är förhållandevis ung. Som
startpunkt brukar Wilhelm Wundts etablerande av det psykologiska
laboratoriet i Leipzig 1879 räknas. Det var emellertid det naturliga
steget i en historisk process.
När psykologin framträdde med anspråk på egenvärde som
vetenskaplig disciplin hade den sina rötter i två äldre
vetenskapsområden, filosofin och fysiologin. Inom filosofin hade
psykologiska frågeställningar varit centrala under lång tid. I
formuleringen av psykologiska frågeställningar spelade Descartes på
1600-talet med sin dualistiska, rationalistiska kunskapssyn en viktig
roll, liksom något senare Locke och på 1700-talet hans efterföljare
bland de brittiska empiristerna. Från fysiologi och fysik hämtade
psykologin den experimentella tekniken, som tidigt satte sin prägel på
psykologisk forskning.
Wundt och hans efterföljare var strukturalister. Psykologins roll var a)
att analysera de medvetna processerna i deras grundläggande element,
sensationer, b) att studera hur dessa element kombineras till högre
komplexa mentala processer och c) att formulera lagarna för denna
kombination.

Huvudmetoden var introspektion. I USA kom tidigt den
funktionalistiska psykologin med William James som den förste
företrädaren att leda en annan utveckling. Grundtankarna i
funktionalismen var a) att psykologin är en vetenskap om mentala
processer, inte en vetenskap om mentala element, b) att psykologin
handlar om medvetandets funktion som förmedlare mellan individ och
omgivning och c) att psykologiska fenomen har en biologisk grund.
Kanske mest betydelsefull för psykologins utveckling under 1900-talet
var J.B. Watsons presentation av behaviorismens grundsatser 1913. I
radikal brytning främst med strukturalismen men också med
funktionalisterna hävdade Watson att beteendet, inte medvetandet, var
psykologins forskningsobjekt. Psykologin var en naturvetenskap,
forskningen skulle bedrivas med de vetenskapliga metoder som var
etablerade i annan naturvetenskaplig forskning, och målet var att
förutsäga och kontrollera beteendet.
Om man vet hur en organism fungerar, kan man kontrollera beteendet
genom att kontrollera miljöbetingelserna. Detta synsätt hade viktiga
praktiska konsekvenser, och Watson hävdade med skärpa att
psykologin skulle vara nyttig. Därigenom blev han en av de första och
främsta företrädarna för tillämpad psykologi.
Med en annan utgångspunkt uppträdde, ungefär samtidigt som
behaviorismen, gestaltpsykologin. Den hade som sin huvudtes att
"helheten är mer än summan av delarna", i opposition mot
strukturalisternas grundtanke att medvetandet kan analyseras i sina
delelement på ett fruktbart sätt. Gestaltpsykologerna var framför allt
intresserade av hur den perceptuella organisationen utvecklas och
fungerar. Den grundläggande enheten i varseblivningen var helheten,

och man lär sig förstå en individ genom att studera hans/hennes
varseblivning.
Utan anknytning till huvudströmningen inom psykologin och med sina
huvudsakliga rötter i medicin och psykiatri lanserade Freud
psykoanalysen i slutet av 1800-talet. Den har utövat ett vitt och
djupgående inflytande långt utöver den vetenskapliga psykologin på
flera samhällsområden som litteratur, konst och uppfostran.
Alltsedan Freud presenterade sin teori har det stått strid om den. Vissa
inslag har blivit allmängods både i psykologisk forskning och i den
allmänna samhällsdebatten. Hit hör föreställningen om det omedvetna
och om de omedvetna motivens betydelse för beteendet, den tidiga
barndomens betydelse för den senare utvecklingen och
psykodynamiska begrepp som försvarsmekanismer. Det finns även
andra lärosystem inom detta område, t.ex. C.G. Jungs analytiska
psykologi.
De stora skolbildningarna kom att prägla utvecklingen inom psykologin
under de första decennierna av 1900-talet. De hade mycket starka
ledargestalter och gjorde anspråk på att vara allomfattande i sina
förklaringar till psykologiska fenomen. Men inte all psykologisk
forskning var bunden till någon av dessa skolbildningar. Tidigt
uppmärksammade t.ex. tyska experimentalpsykologer de omedvetna
processernas roll utan anknytning till Freuds teorier.
I den historiska process som lett fram till modern psykologisk forskning
har de stora skolbildningarna naturligtvis varit betydelsefulla och gett
bidrag till teoribildning och empirisk forskning. Som allenarådande,
övergripande psykologiska teorier har de dock spelat ut sin roll.

Den moderna psykologins forskningsinriktningar
En individs sätt att tänka, känna och handla är sidor av en större
process, som i sin helhet också är beroende av individens biologiska
utrustning och av den miljö han eller hon växer upp och lever i. I
mycket generella termer kan man urskilja tre huvudlinjer i psykologisk
forskning. Få forskare är begränsade till en av dem; det är snarast fråga
om tyngdpunkter i forskningen.
Den första huvudlinjen skulle kunna betecknas som den mentalistiska.
Huvudintresset är inriktat på mentala processer (bl.a. varseblivning,
tänkande, värderingar och emotioner), vilka förutsätts spela den
avgörande rollen för individens sätt att fungera och utvecklas. Alltsedan Wundt har studiet av mentala processer utgjort den oföränderliga
kärnan i psykologisk forskning. Denna inriktning är representerad i
kognitionspsykologi, dvs. perceptionspsykologi, inlärning, minnespsykologi, forskning om beslutsfattande och problemlösning, samt
emotionsforskning och olika psykodynamiska riktningar inom personlighetspsykologin, av vilka psykoanalysen utgör en.
Den andra huvudlinjen riktar in sig på forskning om den biologiska
sidan av individers sätt att tänka, känna och handla och kan naturligen
betecknas som den biologiska huvudlinjen. Den har två huvudgrenar,
dels beteendegenetiken med sina rötter i Francis Galtons klassiska
verk, dels den biologiska psykologin med sina underavdelningar.
Genetiskt grundade föreställningar spelade inom utvecklingspsykologin en viktig roll från 1800-talet och framåt. Flera av centralgestalterna i början av detta sekel var övertygade om att man mätte
biologiskt bestämd intelligens med de test som då började utvecklas. I
extrem tappning påverkade föreställningen om arvets avgörande

betydelse lagstiftningen, t.ex. en äktenskapslagstiftning som gällde
långt fram i tiden i många länder.
Efter att i stort sett varit bannlyst inom utvecklingspsykologin under
1970- och 80-talen har beteendegenetiken under senare tid fått förnyad
aktualitet, inte minst genom utvecklingen inom DNA-analysen och
utvecklandet av modeller för interaktionen mellan genetiska förutsättningar och miljöns inverkan på individnivå. Den biologiska psykologin med sina underavdelningar fysiologisk psykologi, psykofysiologi,
neuropsykologi och psykofarmakologi har fått en stark grund att stå på
genom den utveckling som ägt rum inom neuroveten-skapen. Biologisk
psykologi har bidragit med väsentlig kunskap till förståelsen av
individers sätt att fungera och utvecklas.
Den tredje huvudlinjen studerar miljöfaktorers betydelse för människors
sätt att tänka, känna och handla. Den centrala uppfattningen att
huvudorsaken till en individs sätt att tänka, känna och handla utvecklas
som funktion av yttre faktorer betonades redan av de brittiska
empiristerna på 1700-talet och formulerades tydligt av Watson i
behaviorismen. Den avspeglar sig i den traditionella experimentella
psykologi som söker generella lagar för individers sätt att fungera
genom att studera reaktioner på variation i intensitet av en eller flera
faktorer i miljön.
Den forskning som har sitt huvudintresse förlagt till miljön har två
grenar. Den ena, miljöpsykologin, är inriktad på studiet av olika sidor
av den fysiska miljön och dess betydelse för människors sätt att
fungera. Den andra, socialpsykologin, studerar den roll sociala faktorer
i miljön har för individers sätt att utvecklas och fungera.

Synen på miljön som den viktiga faktorn dominerade utvecklingspsykologin under 1970- och 80-talen med mycket stora samhälleliga
konsekvenser i uppfostran och i utformningen av skolan, socialvården,
kriminalpolitiken etc. Utvecklingen ägde rum i opposition mot den
tidigare biologiskt förankrade uppfattningen om individers utveckling
som väsentligen bestämd av genetiska faktorer.
Framgångsrik empirisk forskning kännetecknas av fördjupning inom
specialområden. Inom vart och ett av de områden som har berörts här
har sådan specialisering avkastat viktiga resultat. På många av dessa
områden har resultaten haft viktiga praktiska tillämpningar. Men
karakteristiskt för framgångsrik utveckling inom empirisk forskning är
också att specialisering på delområden avlöses av integration mellan
specialområden. Inom psykologin finns flera exempel på detta. Ett
exempel är den utveckling som äger rum i gränsområdet mellan
kognitiv psykologi och hjärnforskning i vid mening. Tydligast avspeglar sig integrationssträvandena i holistiska, interaktionistiska modeller
i personlighetspsykologisk forskning.
Vetenskapliga metoder
Psykologi är en empirisk vetenskap. Många metoder för datainsamling
har utvecklats för att göra det möjligt att studera den stora variation av
frågeställningar som finns inom ämnet. De vanligaste metoderna kan
grovt klassificeras som observation, testning, intervju samt utnyttjande
av källmaterial. Den bästa undersökningen kan många gånger vara den
som utgår från en kombination av de fyra kategorierna. Så gör man
exempelvis ofta i longitudinella undersökningar (där individer följs
under lång tid).

Inom den första kategorin kan man skilja mellan experiment och olika
former av direkt observation. Gemensamt för alla typer av experiment
och en del observationsmetoder är att man noggrant arrangerar
betingelserna för den undersökning man skall genomföra. Man kan t.ex.
observera och beskriva vad en grupp barn tar sig för i ett rum med
leksaker och jämföra deras beteende med vad barnen gör i samma rum
utan leksaker.
I ett experiment arrangerar man situationen på liknande sätt. Man kan
t.ex. vara intresserad av att studera effekten av sömnbrist på hur snabbt
man kan reagera. En grupp försökspersoner hålls vakna en natt, innan
de sätts i en situation, där de skall reagera så snabbt som möjligt genom
att trycka på en knapp så snart de hör en signal. En annan grupp sätts i
samma situation med signal och knapptryckning efter att ha sovit hela
natten. Eventuella skillnader i reaktionstid kan hänföras till effekten av
sömnbrist hos försökspersonerna.
Experimentet skiljer sig i allmänhet från de direkta observationsmetoderna genom att man i det mäter olika reaktioner. Den respons en
försöksperson ger kan vara rätt eller fel, eller prestationen kan mätas i
den tid det tar att utföra responsen. Psykologiska experiment genomförs
vanligtvis i laboratorier, men inom en del områden av psykologin, t.ex.
arbetspsykologi, kan de även göras i naturliga miljöer, t.ex.
arbetsplatser och klassrum, och kallas då fältexperiment. Experimentet
är den mest dominerande metoden inom områden som kognitiv
psykologi, utvecklingspsykologi, biologisk psykologi och i viss mån
även socialpsykologi och personlighetspsykologi.
En observationsmetod som skiljer sig från experimentet och den
beskrivna strukturerade observationsmetoden är naturlig observations-

metod. Med denna metod studerar man beteendet hos människor eller
djur i deras naturliga omgivning. Ett i förväg uppgjort schema för att
notera detaljer i beteendet, t.ex. exakt var beteendet äger rum och hur
lång tid varje beteendesekvens tar, styr datainsamlandet. Metoden
används främst av etologer men förekommer ofta även i utvecklingspsykologiska undersökningar.

Den psykofysiska forskningen har visat att upplevelsen av en fysikalisk
stimulering varierar på ett lagbundet sätt inom varje perceptionsområde. I modern psykofysik har forskningsområdet vidgats.
Exempelvis har upplevelsen av ansträngning, som skattas med hjälp av
den s.k. Borgskalan, visat ett starkt samband med arbetsbelastning och
pulsfrekvens.

Samma grundtanke som i experimentet – att man utnyttjar uppmätta
skillnader mellan grupper av individer som ett tecken på variation i
någon underliggande psykologisk mekanism – finns även inom den
andra kategorin av metoder för datainsamling, psykologiska test. De
flesta typer syftar till att mäta egenskaper hos den eller de personer
som testas. Intelligens är en sådan egenskap.

Den tredje kategorin av metoder för datainsamling är intervjuundersökningen. I en intervju kan man ställa frågor muntligt till en person
och be denne besvara frågorna muntligt. Man kan också be personen
skriftligt besvara frågor i ett formulär eller enkät. Syftet är vanligtvis att
få en uppfattning om vad en person vet eller minns om sig själv, om
sina upplevelser, om sina vanor eller sin inställning till olika företeelser
i tillvaron. Denna metod används främst inom klinisk psykologi och
personlighetspsykologi.

De uppgifter som ingår i exempelvis ett intelligenstest måste variera i
svårighetsgrad för att man skall kunna dra slutsatser om skillnader i
intelligens mellan individer. En annan typ av test som också mäter
egenskaper men som inte bygger på att det finns korrekta eller felaktiga svar är personlighetstest. Test av olika slag används framför allt
i differentiell psykologi, socialpsykologi och personlighetspsykologi.
Förutom test, som alltså syftar till att mäta psykologiska egenskaper
hos individen, finns det psykologiska metoder för att mäta en viss
persons eller en grupp personers uppfattning om en given företeelse i
omgivningen. När man använder dessa utgår man från hur en viss
företeelse varierar i någon känd dimension och studerar hur individen
upplever denna variation. Mätningar inom psykofysiken har denna
karaktär. Med denna metodik får försökspersonen skatta sin subjektiva
upplevelse av en fysikalisk stimulus som varierar i någon dimension,
t.ex. ljusstyrkan hos en ljuskälla.

Inom den fjärde kategorin av metoder utnyttjas tillgängliga personregister, t.ex. journaler, kyrkoböcker och folkbokföringsstatistik. Denna
metod förekommer oftare inom andra discipliner (t.ex. sociologi) men
har även kommit till användning inom psykologin, t.ex. i samband med
longitudinella undersökningar.
Psykologins tillämpningar
Klinisk psykologi, skolpsykologi och arbetspsykologi är psykologins
traditionella tillämpningsområden. Även om praktiskt verksamma
psykologer fortfarande indelas på detta sätt har vart och ett av områdena vidgats åtskilligt under senare år. Generellt kan man säga att det
mest utmärkande draget för tillämpningar inom psykologi är en tydlig
betoning av individen i ett samspel med den fysiska miljön och med
andra individer, var för sig och i grupp. Därvid har även individens

interaktion med olika organisationer kommit att bli ett viktigt drag i
mycket av den tillämpade psykologin.
De tre nämnda tillämpningsområdena har fått en vidare innebörd i och
med att de traditionella uppgifterna (diagnos och urval) för de
praktiskt verksamma psykologerna har vidgats, förändrats och förnyats.
Inom klinisk psykologi bestod arbetet tidigare främst i att ställa
diagnos vad beträffar exempelvis personlighetstyp, sinnestillstånd och
psykisk sjukdom. Inom skolpsykologin var den diagnostiska uppgiften
att bestämma skolelevers begåvningsnivå, och inom arbetspsykologin
var den huvudsakliga uppgiften att genom personurval, baserat på
anlagsprövning, bestämma på vilken plats i en organisation arbetssökande bäst passar.
Diagnos och urval har efter hand kompletterats med terapeutiska
uppgifter och under senare år även med profylaktiska uppgifter. Inom
den kliniska psykologin har en stor mängd olika terapiformer utvecklats. Under 1970- och 80-talen såg de flesta kliniska psykologer terapi
som sin huvuduppgift. Inom skolpsykologin har det terapeutiska intresset fokuserats på kurativa och elevvårdande insatser.
Inom arbetspsykologin har den terapeutiska trenden förbytts i ett ökat
intresse för miljövårdande insatser på arbetsplatsen samt ett ökat
intresse för arbetsorganisationen som helhet snarare än enbart för den
enskilde anställdes villkor.
Psykologins tillämpningsområden inom i huvudsak klinisk psykologi
och arbetspsykologi har även utvidgats p.g.a. att nya deldiscipliner har

utvecklats. För den kliniska psykologin är det framför allt hälsopsykologi och neuropsykologi som tillkommit. Den kliniska psykologin har
även kommit till ökad användning inom socialvård, kriminalvård och
åldringsvård.
Rehabilitering är ytterligare ett område där den kliniske psykologen gör
värdefulla insatser. För arbetspsykologin har tillskottet till det traditionella arbetsfältet framför allt varit beslutsfattande, miljöpsykologi och
organisationspsykologi. Andra delområden där psykologer funnit
arbetsuppgifter gäller ergonomi, processövervakning och säkerhet, t.ex.
säkerhetsaspekter i kärnkraftverk.
Utbildning och organisation
Psykologi blev ett självständigt universitetsämne i Sverige 1948, även
om forskning i psykologiska frågeställningar förekommit tidigare vid
landets universitet. Redan vid sekelskiftet hade Sydney Alrutz
introducerat den experimentella psykologin i Sverige efter studier i
Tyskland.
I Sverige har psykologi historiskt haft en koppling till pedagogik och
sociologi, och psykologiämnet tillhör den samhällsvetenskapliga
fakulteten vid landets samtliga universitet. Många forskare och
praktiskt verksamma psykologer har funnit att intressegemenskapen
med biologi, medicin och vård är större än vad man tidigare ansett. En
organisatorisk koppling av psykologi till medicinska och naturvetenskapliga discipliner är mycket tydlig i ett internationellt perspektiv. I
Sverige finns denna koppling ännu bara vid Karolinska Institutet i
Stockholm.

Utbildning till psykolog sker inom psykologprogrammet och leder till
psykologexamen. Utbildning i psykologi ges även i form av fristående
kurser på universitetens grundutbildning. Forskarutbildning bedrivs
vid universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping
och Lund samt vid Karolinska Institutet.
Psykologer i Sverige är organiserade i Sveriges Psykologförbund.
Forskare inom psykologi har ingen motsvarande organisation. År 1985
bildades Nationalkommittén för psykologi vid Vetenskapsakademien,
som har till målsättning att tillvarata den vetenskapliga psykologins
intressen. Psykologförbundet och indirekt Nationalkommittén för
psykologi är anslutna till International Union of Psychological
Science, IUPsyS.

Moral. Etik.
Från Nationalencyklopedin 13 dec 2011:
Moral (franska morale, av latin mora´lis 'som rör sederna', av mos,
genitiv mo´ris, 'sed'), uppfattning om rätt och orätt. En individs eller en
grupps moral visar sig i vad de gör eller underlåter att göra, medan
deras etik är deras reflexioner över det berättigade i vad de gör eller
underlåter att göra. När man t.ex. talar om filosofen Kants moral, är det
hans handlingssätt och vanor man åsyftar. Talar man om Kants etik, är
det normalt hans skrifter om moralens grunder man avser. Av detta skäl
är t.ex. affärsmoral och affärsetik inte heller riktigt detsamma, även om
man ibland inte skiljer mellan etik och moral, i synnerhet inte mellan
adjektiven "etisk" och "moralisk".
Jfr etik.
Eti´k (av grekiska ēthiko´s 'som har att göra med karaktären',
'moralisk', 'sedlig'), studiet av moraliska fenomen och föreställningar,
av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin. Etik och moral
uppfattas ibland som synonymer, men här avses med moral människors
praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta
värderingar. En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller
underlåter att göra. Med etik avses den teoretiska reflexionen över
moralen och dess grund.
Etikens problemområden
Beroende på vad för slags frågor (normativa, begreppsliga, teoretiska,
deskriptiva) som behandlas, och på hur de behandlas, kan man skilja
mellan olika problemområden inom etiken: 1) normativ etik, som
undersöker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade; den
vill ge vägledning t.ex. i valsituationer genom att klargöra olika

handlingsalternativ och pröva skälen för eller mot dessa och söker
själv anvisa rätt handling eller handlingsprincip. Det som kännetecknar
den filosofiska normativa etiken är att den bemödar sig om att ge stöd
för och systematisera sina värderingar. 2) moralvetenskap, som
undersöker de moraliska fenomenens och föreställningarnas psykologi,
biologi, historia och sociala bakgrund (eller förutsättningar). 3)
moralteologi, som undersöker de moraliska fenomenens och
föreställningarnas relation till religiös tro och andra livsåskådningar. 4)
metaetik, som behandlar teoretiska problem aktualiserade av moraliska
fenomen och föreställningar, liksom påståenden om dem.
Gränserna mellan dessa problemområden är emellertid inte
knivskarpa. Till metaetiken hör en familj av begreppsliga, ontologiska
och kunskapsteoretiska frågor, exempelvis hur moraliska fenomen och
moraliskt språk skall avgränsas från andra, vilka relationer som finns
mellan normer och värderingar och vilken den empiriska,
språkfilosofiska, kunskapsteoretiska och ontologiska grundvalen för
moraliska värderingar är. Filosofiska ställningstaganden till en del av
dessa teoretiska problem har konsekvenser av normativ art. Normativa
etiker föreskriver en viss moral. Men även normativa etiker använder
vissa begrepp och gör vissa ontologiska och kunskapsteoretiska
förutsättningar.
Etikens metoder
Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller
värderingar. Granskningen av kunskapsunderlaget ingår därför som en
viktig del i den etiska analysen, liksom precisering av normer och
värderingar. Även undersökningar av logiska relationer mellan
påståenden i etiska resonemang innefattas i den etiska analysen.
Inlevelseförmåga spelar stor roll vid praktiska etiska

ställningstaganden, och den kan tränas upp genom systematiska
övningar i att sätta sig i de olika berörda personernas eller gruppernas
ställe.
Moralens grunder
Motiveringen för moraliska principer består för det mesta i att
moraliska värderingar baseras på, eller återförs till, en eller flera
fundamentala principer, t.ex. "vördnad för livet" (Albert Schweitzer),
"största möjliga lycka åt största möjliga antal" (John Stuart Mill), "göra
det goda och undvika det onda" (Thomas av Aquino), "Tillfoga inte
andra vad du inte vill att de skall tillfoga dig" (Konfucius), "Allt vad ni
vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för
dem" (den s.k. gyllene regeln i Jesu bergspredikan), "Handla efter den
princip som du skulle vilja se upphöjd till allmän lag" (Kant), "Är det
rätt för en person i en viss situation att göra något, är detta också rätt för
varje annan person som i relevant avseende är lik denne i samma typ av
situation" (Richard Hare).
Dessa principer kan i sin tur underbyggas med hänvisning till deras
självklara karaktär (varvid man intuitivt förutsätts inse att de är riktiga),
med hänvisning till att de fångar upp alla relevanta drag i våra
moraliska värderingar eller att de befinner sig i reflektivt ekvilibrium
(se ekvilibrium).
Moral och religion
Ibland hävdas att religionen är moralens grund, och moraliska normer
och principer kan uppfattas som befallda av Gud (Allah etc.),
proklamerade av hans utsända och kodifierade i auktoritativa religiösa
urkunder. Om detta uppfattas som att egenskapen att vara befalld av

Gud utgör de moraliska principernas giltighetsgrund, förskjuts det
moraliska ställningstagandet till att gälla frågan om den aktuelle
gudens existens och auktoritet. Att direkt härleda moraliska normer
och principer ur en som ofelbar betraktad religiös urkund är
utmärkande för den religiösa fundamentalismen. Denna präglar starkt
nutidens politiska islam, medan den spelar en mer marginell men långt
ifrån obetydlig roll inom judendom och kristendom. I den katolska och
i stora delar av den protestantiska etiktraditionen uppfattas relationen
religion–moral snarare så att religionen ger kraft och inspiration till att
förverkliga en moral vars riktighet man blivit övertygad om på allmänt
humana grunder. Man anser då – liksom redan Platon men i motsats
till exempelvis Johannes Duns Scotus – att det moraliskt goda inte är
gott för att Gud vill det, men att Gud vill det därför att det är gott.

normer och principer som utvecklats inom en stoisk, konfuciansk eller
kristen etiktradition.

Det är emellertid ingen tvekan om att det i många kulturer finns en
nära sammankoppling mellan religion och moral. De stora
världsreligionerna har alla en moralisk prägel: buddhism, hinduism
och shintoism, likaväl som de tre redan nämnda. Klassiska
moralsystem som stoicism och konfucianism har å andra sidan också
religiösa inslag. Särskilt när den är förbunden med den politiska
makten får religionen ofta en folkuppfostrande roll: dels föreskriver
den ett visst beteende (t.ex. "tio Guds bud" i judendom och
kristendom), dels lär den ut det i förkunnelse och undervisning (jfr
kristen katekestradition), dels slutligen kontrolleras ofta efterlevnaden
genom ett system av sanktioner (jfr äldre tiders husförhör).
Sammankopplingen religion–moral, utmärkande bl.a. för gångna tiders
kristna enhetskultur, har emellertid ifrågasatts och kritiserats, bl.a. av
upplysningsfilosoferna under 1700-talet och deras efterföljare i
modern tid, t.ex. Bertrand Russell och Ingemar Hedenius. Kritiken har
särskilt riktats mot olika former av religiös intolerans och fanatism.
Men också moderna varianter av sekulariserad etik vidareför ofta

Under antiken formulerades många av de frågor som moralfilosofer
skulle fortsätta att brottas med under sekler framöver. I antikens
filosofiska etik utgick man från frågan vad som är människans yttersta
livsmål och livslycka och utvecklade sedan vilka karaktärsdrag eller
dygder som behövs för att uppnå det. För stoikerna var den högsta
dygden vishet, och den utgjorde samtidigt själva livsmålet. Även
epikuréerna ville odla visheten men ansåg att det var största möjliga
lust resp. frånvaro av smärta som utgjorde människans livsmål eller
livslycka.

Filosofiska etiktraditioner
Vid en moralisk bedömning kan man lägga tyngdpunkten vid olika
aspekter: 1) man kan intressera sig för den handlande personen och
fråga vilka karaktärsdrag som är goda och bör odlas; 2) man kan
intressera sig för själva det praktiska handlandet och fråga vad som är
kriteriet på en rätt handling, på en moralisk plikt eller rättighet; 3) man
kan intressera sig för vilka livsvärden och handlingsmål som är goda
och eftersträvansvärda.

I den nyare moralfilosofin från 1700-talet och framåt har ofta
utgångsfrågan gällt vad som är kriteriet på en rätt handling. De
klassiska utilitaristerna, Jeremy Bentham och John Stuart Mill, grep
tillbaka på epikuréerna när de gav sitt svar: den handling är rätt och
plikt som leder till maximalt goda konsekvenser i fråga om övervikt av
lycka över lidande, av lust över olust. Kant tog däremot helt avstånd
från uppfattningen att kriteriet på vad som är plikt ligger i värdet av

handlingarnas konsekvenser. Börats karaktär av kategoriskt imperativ
blir då upphävt, vilket bl.a. berövar människovärdet dess absoluta
karaktär. Kant kritiserade alltså nyttoetiken men även
auktoritetsbunden etik. Vad som är rätt eller värdefullt beror inte på
om någon har sagt att det är t.ex. rätt, inte heller på om det är nyttigt
för den ena eller andra. Moralen måste baseras på något annat än
auktoriteter och nytta. Kant menade att det som gjorde en handling
moralisk var att den framsprungit ur aktning för sedelagen. Det goda
består i en autonom vilja enligt Kant. Att sedlighet förutsätter frihet är
en av grundtankarna i Kants etik.
Också nutida diskussioner inom filosofisk etik präglas i hög grad av
åsiktsbrytningarna mellan dem som företräder olika varianter av
utilitaristisk konsekvensetik (t.ex. Peter Singer, Richard Hare) och
dem som betraktar denna ståndpunkt som en otillbörlig förenkling av
moralproblemen och söker andra alternativ, inte sällan med viss
kantiansk anknytning (t.ex. John Rawls, Robert Nozick). Därtill kan
under senare år en viss renässans för frågorna om karaktärsdrag, dygd
och moralisk fostran noteras (t.ex. Alasdair MacIntyre). Se dygdetik.
Teologiska etiktraditioner
De etiktraditioner som utvecklats under anknytning till olika religioner
begränsas här till sådana som gått in i dialog med den filosofiska
etiktradition som tecknats ovan. Därmed kommer det mesta materialet
att uppvisa kristen anknytning. Men även judiska tänkares insatser bör
framhävas, så t.ex. under antiken Filon av Alexandria, väl bevandrad i
sin samtids hellenistiska filosofi, eller i modern tid Martin Buber,
berömd för sina teorier om den personliga jag–du-relationens speciella
karaktär.
Det dubbla kärleksbudet (om kärlek till Gud och till medmänniskorna)

utgör ett gemensamt bibliskt arv i judiska och kristna etiktraditioner.
Augustinus ser i detta bud svaret på den antika filosofins fråga efter
människans livsmål och gör budet till högsta etiska princip men
intolkar i det en god portion av stoisk och platonsk dygdelära. Hans
ansatser vidareförs av Thomas av Aquino men infogas av denne i en
filosofisk struktur inspirerad av Aristoteles. Thomas gör en klar skillnad
mellan de religiösa plikterna mot Gud och de moraliska plikterna mot
medmänniskan. Den medmänskliga moralen är som den antika
målinriktad mot att göra det goda och undvika det onda men är inte en
ren konsekvensetik som utilitarismen. Det goda förstås som en samling
inbördes rangordnade värden, bland vilka individernas personvärde och
gemensamma sociala goda (i sista hand den samlade mänsklighetens
goda) kommer högst i rang och således utgör främsta handlingsmål.
Den moraliska insikten framställs här som i princip oberoende av den
religiösa tron. Sin av Thomas givna grundstruktur har katolsk etik och
sociallära bibehållit in i vår egen tid, även om nyare strömningar
tillkommit, t.ex. en mer bibliskt motiverad etik hos Karl Rahner.
Inom protestantismen är det en gammal stridsfråga om etiken skall
grundas allmänmänskligt med hjälp av filosofisk metod eller om man
skall konstruera en etik baserad enbart på Bibeln. Luther gick deciderat
på den förra linjen och menade att även i Bibeln formulerade bud som
gyllene regeln eller förpliktelsen att bistå sin medmänniska är sådana
vilkas riktighet alla kan inse oberoende av Bibeln. Calvin höll delvis
med men ansåg det avgjort säkrare att grunda en kristen etik direkt på
Bibeln. Så har många andra tänkt men få så renodlat som Karl Barth,
som helt frankt förnekar möjligheten av adekvat etisk kunskap vid
sidan av den kristna uppenbarelsen. Även bland protestantiskt
orienterade etiker har huvudlinjen dock varit att söka efter en
allmänmänsklig plattform för den etiska reflexionen. Detta har skett
under anknytning till en rad skilda filosofier som kantianism, analytisk

moralfilosofi, existentialism eller kontinental fenomenologi. Det
sistnämnda gäller bl.a. K.E. Løgstrup, Nordens mest
uppmärksammade teologiske etiker under 1900-talet. Enligt Løgstrup
springer moralen fram ur det elementära förhållandet att vi som
människor är hänvisade till varandra och normalt möts i ömsesidig
naturlig tillit. Men den som visar tillit lämnar ut sig själv och blir
sårbar; därför inrymmer varje möte mellan människor ett outtalat krav
att inte utnyttja utan ta vara på den andres liv. Budet att "älska din
nästa som dig själv" är därför det naturligaste av alla bud.
Moraliska värderingars objektivitet och sanning
Kan moraliska värderingar vara uttryck för kunskap? Kan de vara
sanna eller falska? Finns det objektiva metoder med vilkas hjälp de
kan bevisas eller åtminstone göras troliga? De som svarar ja på frågor
av denna typ brukar kallas kognitivister; de som däremot svarar nej på
dem kallas non-kognitivister eller skeptiker. Hur moraliska värderingar
positivt skall karakteriseras kan dock non-kognitivisterna i sin tur ha
olika uppfattningar om. Somliga av dem (Axel Hägerström, A.J. Ayer,
Charles Stevenson) hävdar att moraliska värderingar endast är uttryck
för känslor (och för försök till känslopåverkan). Andra (t.ex. Hare)
menar att det moraliska språket är styrt av logiska regler, vilka i viss
utsträckning möjliggör en rationell diskussion i moraliska frågor. En
del kognitivister anser att det finns särskilda moraliska fakta som
skiljer sig från t.ex. naturvetenskapliga och som man inser intuitivt.
Till denna grupp hör W.D. Ross och G.E. Moore.
Tillämpad etik
Grundforskningen inom etik är inriktad på de teoretiska och metodiska
problem som tidigare nämnts. I tillämpad etik försöker man applicera
moralfilosofiska principer på något etiskt problem i syfte att klargöra
det, strukturera det bättre och tydligare, granska och systematisera

argument för olika ståndpunkter och ev. föreslå en lösning på det.
Etikintresset har under de senaste decennierna ökat enormt och riktar
sig främst mot olika tillämpningsområden.
Ett område inom tillämpad etik som därvid fått särskilt stor
uppmärksamhet är medicinsk etik (jfr codex ethicus). Också
miljödebatten har aktualiserat en rad frågor där den tidigare individoch människocentrerade inställningen till etiska frågor har ifrågasatts
och ersatts av ett mer helhetsorienterat perspektiv, där livsbetingelserna
på jorden (inte bara människans) står i centrum. Andra
tillämpningsområden är politik och social struktur, ekonomi, arbetsliv
och yrke, könsroller och jämställdhet, forskning och teknisk utveckling.
Etik som universitetsämne i Sverige
Vid svenska universitet kan ämnet etik studeras dels som central del i
ämnet praktisk filosofi vid humanistisk fakultet, dels som eget ämne
(med särskilt beaktande av religionens roll) vid teologisk fakultet. År
1991 inrättades den första professuren i medicinsk etik i Sverige.
Etik och politik
Etik har som debattämne periodvis spelat en framträdande politisk roll,
allra mest i frågor med anknytning till problematiken kring liv och död.
Det ständigt återkommande och allestädes närvarande etiska problemet
gäller dock själva politikerrollen; jfr politik (Politikerrollen).
Politi´k (franska politique, av grekiska politikē´ (te´chnē) 'statskonst',
av politiko´s 'medborgerlig', av poli´tēs 'medborgare', av polis),
statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga
sammanhang. Aristoteles beskrev politik som ett samhälles
gemensamma strävan efter "ett gott liv" att lösa konflikter mellan det
gemensamma bästa och avvikande intressen. På svenska har ordet

politik två grundbetydelser: dels de processer genom vilka makt utövas
och politiska beslut fattas (engelska politics), dels den förda politikens
principer och faktiska sakinnehåll (engelska policy). De båda
begreppen har nära samband med varandra. Det politiska maktspelet
gäller inte bara makten för dess egen skull utan också förmågan att
främja politiska sakfrågor. Idépolitik och sakpolitik är även viktiga
instrument i det politiska spelet om makten.
En central egenskap hos det politiska spelet är dess karaktär av en
process genom vilken personer med olika åsikter och intressen når
fram till beslut som uppfattas som bindande. Det innebär att politik
förutsätter motsättningar om mål eller metoder att förverkliga dessa.
Instrumenten i denna process är övertalning, hot, löften, våld, utbyte,
förhandling, tvång, belöning osv., som leder fram till beslut, positivt
eller negativt. Politik betecknas ofta som det möjligas konst.
Förhandlingen har som viktig ingrediens kompromissen, vilken i sin
tur kan tvinga aktörer att ge efter på vissa ståndpunkter, mål eller
löften. Denna mekanism är särskilt tydlig i ett öppet, demokratiskt
samhälle och en av faktorerna bakom det som betecknats som
politikerförakt. Politiken som spel förutsätter också erkända regler,
som kan vara både lagfästa och enbart praxis. Aktörerna i denna
process är en demokrati i både enskilda individer och organiserade
grupper, partier och massmedier, byråkrater och formella
beslutsfattare.
Politikens principer kan beskrivas inte bara i sådana termer som
idépolitik och realpolitik, alternativt ideologisk eller pragmatisk
politik, utan också, enligt den roll man vill tilldela olika aktörer, t.ex.
som socialistiska, korporativistiska eller liberala. Dess sakinnehåll kan
med specifika bestämningar anges som socialpolitik, kulturpolitik,
försvarspolitik, utrikespolitik, etc. Politik i denna mening kan beteckna

såväl agerande enligt ett handlingsprogram som idéer, konkreta förslag
och beslut från en viss politisk aktör, ett parti, en organisation eller en
individ, t.ex. en minister.
Politikerrollen
Politikerrollen har under de senare decennierna blivit allt mer
omdiskuterad. Huvuddelen av politikerna (särskilt i kommuner och
landsting) är fritidspolitiker, som måste göra avkall på yrkes- och
familjeliv. Det har lett till ökande svårigheter för de politiska partierna
att rekrytera kandidater, främst i åldern 25–45 år. Kvinnor med småbarn
är särskilt ovanliga. För att reellt kunna påverka de politiska besluten
fordras bl.a. en central position med ett brett kontaktnät och
kontinuerlig och god information. Kommunreformerna och den nya
kommunala organisationen har bidragit till att det politiska inflytandet
blivit koncentrerat till färre personer än tidigare. Ett allt vanligare
inslag är de yrkespolitiker, som saknar yrkeserfarenhet från annat än
politik. Jfr politisk broiler.
Trots att svenska politiker i internationell jämförelse betraktas som
ovanligt hederliga har det s.k. politikerföraktet, dvs. misstro mot
politiker och ett ifrågasättande av deras hederlighet ökat. Öppenhet,
granskning och debatt har åberopats som medel för att söka lösningar
på problemet. Samtidigt har förslag framförts om begränsning av hur
många gånger en politiker skall kunna omväljas (för att ingen skall sitta
kvar alltför länge), liksom om betydligt högre politikerlöner (för att
locka fler "duktiga människor" till politiken). Eftersom problematiken
uppfattas olika rekommenderar också olika politiker helt motsatta
reformer, vilket i hög grad speglar den roll de har.

Lärdomen, vetenskaperna och tänkandet har utvecklats.
Från Nationalencyklopedin 13 dec 2011:

Idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som
behandlar vetenskapens och det lärda livets historia. Ämnet uppstod
formellt 1932, när den första professuren inrättades för Johan
Nordström vid Uppsala universitet, men som historiskt perspektiv
hade det funnits hos Nordströms lärare Henrik Schück. Det innebar en
bred historisk utblick, där lärdomens och vetenskapens historia
beskrevs mot bakgrund av såväl världsbildens som samhällets
utveckling.
Nordström utformade det nya ämnet utifrån tre lärdomshistoriska
traditioner: "historia litteraria", en 1700-talsdisciplin som studerade
facklitteraturens historia, Wilhelm Diltheys "Geisteswissenschaft",
som betonade humanioras betydelse för mänsklighetens utveckling
samt George Sartons "history of science", vilken omfattade
naturvetenskapens historia. Den svenska lärdomshistorien fick därför
en mer humanistisk inriktning än den vetenskapshistoria som
studerades i andra länder. Namnet "idé- och lärdomshistoria"
betecknade inte två olika ämnen utan var två sidor av samma sak.
Nordströms grundtanke utgick från att idéernas och vetenskapernas
områden till stor del sammanföll. De epokgörande vetenskapliga
teorierna skulle analyseras som en del av samtidens intellektuella
miljöer. Under Nordströms tid publicerades en rad studier som belyste
vetenskapliga tänkesätt och deras förhållande till religiösa, filosofiska
och politiska idéer. Med denna humanistiska inriktning var svensk idéoch lärdomshistoria före sin tid, eftersom vetenskapshistorien i
utlandet mest koncentrerade sig på de enskilda naturvetenskapliga
disciplinernas interna utveckling.

Nordström intresserade sig särskilt för 1600-talets idévärld och dess
beroende av filosofiska och mystiska rörelser. Inte minst ville han
integrera naturvetenskapen med tidens andliga diskussioner. Flera av
hans elever skrev avhandlingar över liknande 1600-talsämnen, t.ex. om
paracelsismen och om eskatologiska föreställningar. Ett annat viktigt
inslag blev studiet av universitetens och den praktiska lärdomens
historia. Hit hörde de för Sverige typiska studie- och forskningsresorna,
uppbyggandet av svenska universitet, bildandet av vetenskapliga
akademier samt bok- och bibliotekshistoria. Med en modern term kan
detta sammanfattas som "vetenskapens organisation och
institutionalisering". Ofta studerade man hur teorier eller
idéströmningar från utlandet mottagits i Sverige och vilken betydelse
de fått. Men Sverige var inte bara mottagande part utan också givande;
Linné och den frihetstida naturvetenskapen influerade i sin tur
utländska kolleger, liksom profeten Swedenborg och på 1800-talet
kemisten Berzelius. Ett viktigt inslag i ämnets första skede blev att
uppspåra och utge källskrifter och brevväxlingar mellan svenska och
utländska vetenskapsmän. Intresset var dock i huvudsak inriktat på
äldre tid. Sålunda utgavs en serie studier över "naturvetenskapernas
historia i Sverige intill år 1800". I etableringen av ämnet spelade det av
Nordström 1934 grundade Lärdomshistoriska samfundet en betydande
roll, inte minst genom sin årsskrift Lychnos och publikationsserien
Lychnos-Bibliotek (båda från 1936).
Under lång tid betraktades idé- och lärdomshistoria som ett litet
exklusivt ämne, länge bara företrätt i Uppsala. Med Nordströms
lärjungar Sten Lindroth och Henrik Sandblad genomgick ämnet en
stark expansion och breddades både tidsmässigt och innehållsmässigt.
Studieobjekt från 1800- och 1900-talen blev allt vanligare och
hämtades inte enbart från den akademiska vetenskapen utan också från
kulturdebatten och folkbildningsarbetet. Från 1970-talet kan man

skönja två huvudlinjer i utvecklingen. Den ena har gått mot ett
fördjupat studium av naturvetenskapens villkor, t.ex. inom områden
som botanik och biologi, geologi och geodesi, eller modern fysik och
kemi. Medicin- och teknikhistoria, som från början var omhuldade
delområden, började utveckla sig till självständiga discipliner. Den
andra huvudlinjen går mot en alltmer renodlad idéhistoria med studier
av filosofi, psykologi och humanistiska discipliner, liksom av
folkbildning, kvinnohistoria eller idrottens grundläggande idéer.
Ämnet har vidare utvecklat sin tvärvetenskapliga karaktär, och dess
internationella inriktning har blivit allt starkare. Ett vanligt perspektiv
är sålunda fortfarande att studera svenska återspeglingar av
vetenskapliga teorier eller intellektuella strömningar. Därigenom ses
svenska intellektuella aktiviteter alltid mot internationell bakgrund och
man undviker provinsiell begränsning.
Nordström efterträddes 1957 av Sten Lindroth som professor i
Uppsala. Henrik Sandblad hade som docent börjat undervisa i ämnet
vid Göteborgs högskola 1955 och utnämndes till professor där 1966.
Sedan dess har ämnet vuxit och finns nu vid de flesta universiteten. I
Uppsala, Göteborg och Lund kallas det idé- och lärdomshistoria, i
Umeå och Stockholm enbart idéhistoria. Sedan 1982 finns en
professur i vetenskapshistoria i Uppsala. Två professurer i
teknikhistoria har inrättats: 1989 vid Tekniska högskolan i Stockholm
och 1999 vid Chalmers i Göteborg. Publikationerna Lychnos och
Lychnos-Bibliotek kompletteras numera av skriftserier vid de olika
institutionerna. En svensk nationalkommitté för idé- och
lärdomshistoria, som är ansluten till ICSU (International Council of
Scientific Unions), bildades 1975. Det nordiska samarbetet bedrivs
bl.a. i form av gemensamma konferenser, i regel vart tredje år.
Professurer finns i Finland (idé- och lärdomshistoria), Norge
(idéhistoria och vetenskapshistoria) och Danmark (de exakta
vetenskapernas historia).

En översikt över ämnets innehåll, med rika litteraturhänvisningar, ger
Sten Lindroths "Svensk lärdomshistoria" (4 vol., 1975-81), som går
från medeltiden fram till 1809. För tiden därefter finns inget
översiktsverk, men spridda studier och bibliografiska uppgifter ingår i
Lychnos. Jfr vetenskapshistoria.

Vetenskapshistoria, historisk disciplin som studerar vetenskapens,
särskilt naturvetenskapens, utveckling. Den innefattar såväl enskilda
discipliners historia som den samlade vetenskapens betydelse och
samband med världsbild och samhällsutveckling.
Under 1800-talet började man på olika håll i Europa ge översikter över
naturvetenskapens historia. Britten William Whewell utgav ett sådant
pionjärarbete, "History of the Inductive Sciences" (1837).
Fransmannen Auguste Comte, positivismens grundare, föreslog 1832
att professurer i vetenskapshistoria borde inrättas. I Tyskland utkom
dels enskilda arbeten över vissa discipliner, med början i Hermann
Kopps "Geschichte der Chemie" (1–4, 1843–47), dels började man
1864 på Leopold von Rankes initiativ utge en serie "Geschichte der
Wissenschaften in Deutschland". Den första professuren inrättades i
Paris 1892 med benämningen "l'historie des sciences". Genom Paul
Tannery, framstående matematikhistoriker, fick vetenskapshistoria för
första gången en egen session på världskongressen i historia i Paris
1900. En annan fransk pionjär var Pierre Duhem, som bl.a. utgav ett
stort arbete om kosmologins historia från Platon till Copernicus, "Le
Système du monde" ('Världssystemet') med början 1913. I Danmark
utgavs Archimedes arbeten av matematikern H.G. Zeuthen (1839–
1920) med hjälp av filologen J.L. Heiberg (1–3, 1910–15). Likaledes
utgavs Tycho Brahes samlade verk (1–15, 1913–29) av astronomen
J.L.E. Dryer (1852–1926).

Den moderne organisatören av ämnet blev emellertid belgaren George
Sarton, från 1915 bosatt i USA. Han började som fysiker men övergick
snart till vetenskapshistoria. Han grundade tidskriften Isis, som
började utkomma 1913 och fortfarande är den ledande tidskriften på
området, bildade The History of Science Society 1924 och tidskriften
Osiris 1936. Han undervisade vid Harvard från 1916 och utgav en
ström av skrifter som vältaligt beskrev "history of science" som "the
new humanism".
I Europa bedrev Charles Singer undervisning vid University College i
London under 1920- och 30-talen. I Utrecht i Nederländerna började
R. Hooykaas (1906–94) föreläsa på 1930-talet, och i Paris undervisade
den ryskfödde Alexandre Koyré vid samma tid. Koyré knöts också till
Princeton och påverkade starkt generationen efter Sarton både i USA
(Henry Guerlac, 1910–85, I. Bernard Cohen) och i Europa (A. Rupert
Hall, 1920–2009). Särskilt gällde detta intresset för den vetenskapliga
revolutionen, för vilket Alexandre Koyrés arbete "Études
galiléennes" (1939–40) betydde mycket.
Efter andra världskriget började ämnets starka expansion. Tidigare
hade vetenskapshistorisk forskning till stor del utförts av
naturvetenskapsmän. Nu blev det mera ett historiskt ämne som stod på
egna ben, lärostolar inrättades och fler tidskrifter grundades.
Perspektivet vidgades mot allmänhistoriska frågeställningar i stället
för att gälla enskilda specialiteters interna historia. Historikern Herbert
Butterfield utgav en bok om den vetenskapliga revolutionens betydelse
för västerlandets utveckling, "Den moderna naturvetenskapens
gryning: 1300–1800" (sv. övers. 1957). Senare har studier över den
vetenskapliga processen tilldragit sig stort intresse, främst genom
Thomas Kuhns "De vetenskapliga revolutionernas struktur" (sv. övers.
1979).

Numera finns vetenskapshistoria representerat vid alla större universitet
främst i USA och Europa men även vid många lärosäten i Australien
och Asien. Ofta kombineras benämningen "history of science" med
"philosophy of science", "sociology of science", "history of medicine"
eller "history of technology". Den internationella unionen för
vetenskapshistoria anordnar en världskongress vart fjärde år. I Sverige
ingår vetenskapshistoria i ämnet idé- och lärdomshistoria.

Filosofihistoria.
Filosofi (latin philoso´phia, av grekiska philosophi´a 'kärlek till lärdom
och vetenskap', av phi´los 'vän' och sophi´a 'kunskap', 'vetande'), term
som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att
rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i
dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap. Ordet
behöll denna vida betydelse även under medeltiden och in i den nyare
tiden, t.ex. vid de europeiska universiteten i beteckningen filosofisk
fakultet, som omfattade all natur- och humanvetenskap; en rest av detta
vida språkbruk lever kvar i dag i titeln filosofie doktor.
Med uppkomsten av allt fler fackvetenskaper kom termen filosofi att
reserveras för studier av vissa mera allmänna och grundläggande frågor
som inte tillhörde någon enskild fackvetenskap, och detta är i dag den
gängse användningen av termen. Filosofi i betydelsen grundvetenskap
har också sin upprinnelse i antiken i en föreställning att filosofi var
läran om "alltings grund" eller om "varandet såsom varande" (vilket
Aristoteles kallade "den första filosofin"). I en relaterad men uttunnad
bemärkelse använder man i dag i vanligt språkbruk ofta beteckningen
filosofi för en samling grundläggande principer om någonting vad som
helst (t.ex. "kommunens trafikpolitik utgår från filosofin att bilismen
måste begränsas genom att påläggas fler restriktioner").

Ordet filosofi har sedan gammalt även använts om ett sätt att leva,
präglat av en strävan efter insikt och harmoni. De stora filosofer som
påverkat vår kultur har ofta velat både lära ut något om levnadsvisdom
och säga något om de grundläggande villkoren för tillvaron och vår
kunskap om denna. Ibland talar man om "filosof av facket" för att ange
att man avser en person som ägnar sig åt filosofi i den avgränsade
bemärkelsen av ett intellektuellt studium, och då vanligen
professionellt, t.ex. vid ett universitet.
Filosofin har nästan alltid innehållit ett visst mått av självreflexion,
men som dess historia visar har det ofta rått delade meningar om vad
som utmärker ett filosofiskt studium. Att ta ställning till frågor om
filosofins väsentliga innehåll och egentliga metod innebär därför ofta i
sig själv ett filosofiskt ställningstagande.
Filosofins delar
Man brukar urskilja ett antal olika huvudområden inom filosofin. I en
indelning, som går tillbaka till Aristoteles, skiljer man mellan teoretisk
och praktisk filosofi. Som den teoretiska filosofins huvudområden
räknas traditionellt metafysik, studiet av grundläggande problem kring
verklighetens natur, kunskapsteori, studiet av vår kunskaps yttersta
grunder och förhållandet mellan olika arter av kunskap, och logik,
studiet av de giltiga slutledningarnas natur. Språkfilosofi och
vetenskapsteori är två andra områden som i dag vanligen också räknas
till den teoretiska filosofins huvudområden. I centrum för den
praktiska filosofins intresse står mänsklig praxis – våra val, beslut och
handlingar – och då särskilt dess moraliska och värderingsmässiga
aspekter. Som den praktiska filosofins huvudområden räknas därför
etik (moralfilosofi) och värdeteori. Andra viktiga och nära relaterade
områden är politisk filosofi, rättsfilosofi, estetik och religionsfilosofi

(dock räknas ibland det sistnämnda området i stället till den teoretiska
filosofin). Alla dessa nämnda områdens egen historia räknas också till
teoretisk resp. praktisk filosofi.
En indelning av detta slag är emellertid av flera skäl problematisk.
Många centrala frågor i filosofi skär rakt igenom de olika områdena.
Detta kan illustreras med de teman som antyds av stickorden kausalitet,
determinism, fri vilja, handling och ansvar. Dessa teman berör vår
metafysiska syn på naturen, vår vetenskapssyn, vår människosyn och
våra moraliska uppfattningar med konsekvenser också för vårt
rättsväsen, våra sociala inrättningar och vårt sätt att uppfostra nästa
generation. Men såsom lätt inses ingår dessa teman också i ett
gemensamt problemkomplex, och förståelsen av dem kan vinna på att
de ses i ett sådant gemensamt sammanhang. Vidare bör man notera att
det finns många filosofiska områden som inte kommit med i
uppräkningen ovan. Några exempel på sådana områden är filosofisk
antropologi, socialfilosofi och pedagogikens filosofi, också berörda av
de teman som nämnts i exemplet ovan. Tre andra områden som rönt
stor uppmärksamhet är matematikens filosofi, teknikens filosofi och
ekosofi (miljöns filosofi). Exemplen kan emellertid mångfaldigas, och
för snart sagt varje vetenskap och varje verksamhet kan man tala om
dess filosofi.
Filosofi som universitetsämne i Sverige
Vid svenska universitet är filosofin sedan länge uppdelad i två ämnen,
teoretisk filosofi och praktisk filosofi, med det innehåll som antytts
ovan. Såväl grundläggande utbildning som forskarutbildning anordnas i
båda dessa ämnen vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund,
Stockholm, Uppsala och Umeå. Organisatoriskt sorterar ämnena under

en gemensam institution. Grundläggande utbildning i teoretisk och
praktisk filosofi anordnas även vid Örebro universitet. Vetenskapsteori
har inrättats som särskilt ämne med egen professur vid universiteten i
Göteborg och Umeå, men ämnet ingår också, ibland med en
annorlunda profil, som en del av den teoretiska filosofin. En professur
i logik finns vid filosofiska institutionen i Göteborg. Vid de teologiska
fakulteterna är religionsfilosofi ett särskilt ämne med egna professurer,
och vid de juridiska fakulteterna ingår åtminstone delar av
rättsfilosofin i ämnet allmän rättslära.
Filosofins historia
Filosofisk reflexion i någorlunda samma mening som den nutida har
förekommit främst i tre av varandra relativt oberoende, geografiskt
betingade traditioner: den östasiatiska (kinesisk jämte japansk och
koreansk filosofi), den indiska och den västerländska (inklusive
islamisk och judisk filosofi). Här behandlas endast den västerländska
filosofin. Se separata artiklar om buddhistisk, islamisk, indisk, judisk,
japansk och kinesisk filosofi.
Filosofins historia
ANTIKEN
Den västerländska filosofin och vetenskapen har sitt ursprung i
antikens Grekland, hos de s.k. försokratikerna. Till en början var
filosofin inte tydligt skild från allmänt mytisk eller religiös spekulation
(Homeros, Hesiodos). Det särskiljande draget var framför allt viljan
till klarhet, precision och systematisk behandling, och redan efter ett
par århundraden hade den grekiska filosofin i Platons och Aristoteles
gestalter nått en nivå som i de flesta avseenden inte åter skulle uppnås
förrän i den muslimska filosofin och under högmedeltiden, i vissa

avseenden först i modern tid.
De problem som sysselsatte de första grekiska filosoferna, de joniska
naturfilosoferna (500-talet f.Kr.), var sådana som gällde verklighetens
yttersta natur, dess ursprung och sätt att fungera. Vid sidan av detta mot
den moderna vetenskapen vettande tänkande fanns emellertid redan
från början också en inriktning mot människolivets problem, mot
livsåskådningsfrågorna, och hos många klassiska tänkare förenades
dessa båda inslag till en mer eller mindre väl fungerande helhet. Efter
den naturfilosofiska spekulationens storhetstid, som nådde sin kulmen
med de antika atomisterna, Leukippos och Demokritos (ca 460–370
f.Kr.), tog moraliska och samhällsfilosofiska problem en stor del av
uppmärksamheten i anspråk hos de s.k. sofisterna eller vishetslärarna,
vilka hade en viktig funktion som lärare i talekonst (politisk retorik) i
det demokratiska Athen.
I denna diskussion, centrerad kring problemet om relationerna mellan
natur och lag, mellan naturgivet beteende och högre moraliska
principer, inträdde Sokrates (470–399 f.Kr), som under århundraden
betraktades som ett slags filosofisk idealgestalt. Sokrates efterlämnade
inga egna skrifter, men det gjorde hans lärjunge Platon (427–347 f.Kr),
en av alla tiders största filosofer. Bland Platons inflytelserika filosofiska
teorier märks främst hans idélära, där han i en enhetlig teori sökte ge
svar på en mångfald olika filosofiska frågor.
Än mer mångsidig och historiskt betydelsefull var Platons elev
Aristoteles (384–322 f.Kr.), vars under ett par hundra år försvunna
mera tekniska skrifter efter sin återupptäckt kom att utgöra ett viktigt
inslag i den senantika filosofin och senare bildade den viktigaste
grunden för den högmedeltida filosofin i västerlandet. Aristoteles

behandlade i sina verk i stort sett alla då kända vetenskapsområden,
från biologi till kosmologi, från språkfilosofi och logik till etik och
politisk filosofi, och flera av hans insatser kom att stå ouppnådda
under århundraden; den aristoteliska logiken överträffades
vetenskapligt först mot slutet av 1800-talet.
Aristoteles verkade i Athen under Alexander den stores tid och dog
året efter denne, just då Alexanders rike föll sönder. I de av strider
sönderslitna århundraden som därpå följde kom
livsåskådningsproblemen åter i förgrunden, och i konkurrens med
olika kulter och religioner (Mithras-kult, kristendom m.fl.) verkade
också mera rationella och systematiska livsåskådningar som
epikurism, stoicism, skepticism och nyplatonism.
Genom Roms uppstigande till världsmakt kom den grekiska filosofin
att införlivas med den romerska kulturen. Roms egna bidrag till den
filosofiska utvecklingen var dock få. Den kärva romerska pliktmoralen
gick bäst ihop med den grekiska stoicismen, som vann företrädare från
de mest skilda samhällsskikt, både slaven Epiktetos och kejsaren
Marcus Aurelius (121–180). Med stoicismen besläktade åsikter fanns
också hos de mera eklektiskt inriktade tänkarna Cicero (106–43 f.Kr.)
och Seneca (4 f.Kr.–65 e.Kr.).
Med Västroms nedgång sjönk också filosofin tillbaka, och som ett par
av de sista ljusglimtarna kan nämnas kyrkofadern Augustinus (354–
450), som under starkt nyplatonskt inflytande på ett avgörande sätt
påverkade utformningen av en systematisk kristen teologi, samt den
romerske ädlingen Boethius, som genom sina översättningar av några
av Aristoteles elementära skrifter medverkade till filosofins
fortlevande, om än undanskymt, under den tidiga medeltiden.
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MEDELTIDEN OCH RENÄSSANSEN
På den arabiska halvön uppkom på 600-talet en ny religion, islam, som
kom att snabbt expandera och lägga under sig stora delar av Mellersta
Östern och medelhavsområdet. Med den politiska makten följde också
ett ekonomiskt uppsving, och därmed utrymme för kultur och filosofi,
och en muslimsk teologi och filosofi växte fram med företrädare som
al-Farabi, al-Ghazali, Avicenna och Averroës, vilka i stor utsträckning
utgick från den klassiska grekiska filosofin, framför allt från Platon och
Aristoteles.
Förutom ett kort uppflammande vid Karl den stores och hans arvingars
hov, den s.k. karolingiska renässansen, och en mera stadig om än svag
fortlevnad på de brittiska öarna, varifrån de viktigaste tänkarna
hämtades också till hovet i Aachen (Alcuin, Johannes Scotus Erigena,
ca 810–877), förde den högre kulturen vid denna tid ett tynande liv i
Västeuropa. Men även i öster, i Bysantinska riket, var nivån låg – med
enstaka undantag (Johannes Philoponos, Fotios, Psellos). Så
småningom inträdde emellertid ett visst ekonomiskt uppsving också i
Västeuropa, och inom den där kulturellt helt dominerande kyrkan
utvecklades ett förnyat intresse för teologi som kritisk-rationell
verksamhet, varvid behovet av filosofiska hjälpmedel framträdde.
Dessa hämtades till stor del från den kulturellt då överlägsna muslimska
världen, och härigenom kom den klassiska grekiska filosofin att åter få
ett dominerande inflytande.
De nya redskapen kom först till användning i mindre studier och strider
kring Guds existens, nattvardens natur och försoningslärans uttolkning
hos tänkare som Berengar av Tours, Roscelin, Abélard och Anselm av
Canterbury (1033–1109). Men framför allt visade sig det filosofiska
inflytandet i de stora högmedeltida systemen, uppbyggda av tänkare

som Bonaventura (ca 1220–74), Thomas av Aquino (1225–74) och
Johannes Duns Scotus (ca 1266–1308). Vid denna tid hade Aristoteles
filosofi åter blivit känd i västerlandet i stort sett i sin helhet, om än
tolkad i platoniserande anda via Averroës och den från Augustinus
utgående traditionen, och efter hårda strider slutligen fått ställning som
vetenskaplig norm och rättesnöre.
Under den tidiga medeltiden hade framför allt benediktinerna varit den
orden som bevarat den filosofiska (inklusive den vetenskapliga)
lärdomen, men det blev nu de s.k. tiggarordnarna som övertog denna
funktion. (Albertus Magnus och Thomas av Aquino tillhörde båda
dominikanorden, Bonaventura och Johannes Duns Scotus
franciskanerna). Inom dessa ordnar fortsattes under någon tid det
vetenskapliga och filosofiska arbetet genom män som William
Ockham (ca 1285–ca 1349) och Nicole Oresme, men senare stelnade
filosofin till orörliga system på det sätt som av senare generationer
uppfattades som karakteristiskt för skolastiken. Undantag utgjorde
bl.a. tänkare med anknytning till den kristna mystiken som Mäster
Eckehart och Nicolaus Cusanus (1401–64).
Under renässansen väcktes på nytt intresset för den klassiska antiken,
varvid uppmärksamheten mera kom att riktas mot Platon än mot den
under högmedeltiden dominerande Aristoteles (Lorenzo Valla,
Marsilio Ficino, Pico della Mirandola) även om det fanns exempel
också på djupgående kännedom om Aristoteles filosofi (Pomponazzi,
Zabarella). Men renässansen var inte bara en sydeuropeisk företeelse;
här förtjänar även Johann Reuchlin och Erasmus av Rotterdam att
nämnas. Till Erasmus anknyter också den kyrkliga reformationen, som
dock filosofiskt snarast betydde ett befästande av den medeltida
aristotelismen, också på det naturfilosofiska området.
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DEN MEKANISTISKA VÄRLDSBILDEN
Nästa stora omvälvning på filosofins område kom med den nya
naturvetenskapen och är därför förknippad främst med namn som
Galileo Galilei (1564–1642), René Descartes (1596–1650) och Francis
Bacon (1561–1626). För dessa tänkare rådde inte den boskillnad mellan
naturvetenskap och filosofi som nu ofta förutsätts. Galilei betraktade
sina undersökningar av kroppar i fritt fall, hävstänger och pendlar som
bidrag till den experimentella naturfilosofin, och Descartes
epokgörande filosofiska arbete "Discours de la méthode" var i själva
verket tänkt som den allmänna inledningen till hans arbeten om optik,
geometri och meteorologi.
Medan Descartes framför allt betonade förmågan hos det mänskliga
förnuftet (ratio) att av egen kraft utreda de filosofiska och vetenskapliga
problemen, betonade Bacon och hans engelska följeslagare i stället
erfarenhetens roll, och på detta sätt uppkom de två stora filosofiska
traditionerna i den nyare tidens filosofi, rationalismen med namn som
Descartes, Malebranche, Spinoza och Leibniz och (den brittiska)
empirismen, företrädd inte bara av Bacon och Hobbes utan framför allt
av Locke, Berkeley och Hume. Den motsättning man i våra dagar velat
finna mellan dessa båda traditioner fanns verkligen, men vad som
sällan tillräckligt uppmärksammats var det stora och betydelsefulla
tankeutbyte som ägde rum mellan företrädare för de båda riktningarna.
Detta var ännu en tid då det fanns ett vetenskapligt språk, latinet, som
förenade alla lärda inom den europeiska kulturkretsen.
Det blev framför allt den cartesianska filosofin som med sin
mekanistiska och deterministiska natursyn kom att stå för
omvälvningen i de vetenskapliga tänkesätten. Descartes teorier visade
sig emellertid inte hålla måttet rent vetenskapligt, och det blev Isaac
Newton (1642–1727), professor i Cambridge, som med sitt stora verk

om naturfilosofins matematiska principer, "Principia mathematica
philosophiae naturalis", kom att skapa sinnebilden för den
mekanistiska världsbild som sedan behöll makten över sinnena långt in
i våra dagar.
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U P P LY S N I N G O C H R O M A N T I K
Newtons teori fick även filosofiska konsekvenser, och det blev
slutligen en tysk filosof, Immanuel Kant (1724–1804), som kom att
våga försöket att i ett enda system förena de rationalistiska och de
empiristiska grundtankarna. En förutsättning för detta var hans
avståndstagande från alla dittillsvarande metafysiska spekulationer;
han krävde i stället en kritisk granskning av det rena förnuftet, dess
möjligheter och gränser. Härigenom tog den s.k. kritiska filosofin sin
början med vittgående betydelse inte bara för kunskapsteori och
metafysik utan även för moralfilosofi, estetik och religionsfilosofi.
Den politiska utvecklingen i Frankrike hade under 1700-talet lett till
uppkomsten av intellektuella oppositionella grupper, bland vilka den
s.k. upplysningsfilosofin frodades med Montesquieu, Voltaire och
Rousseau som kända företrädare. Man var här mera inriktad på de
praktiska och politiska problemen, och upplysningsfilosofernas läror
fick med tiden ett betydande inflytande på den politiska och
samhälleliga utvecklingen såväl i Europa som i det USA som just höll
på att frigöra sig.
Från Kants kritiska filosofi utvecklades i stället en ny metafysiskt
präglad spekulativ filosofi genom de tyska idealistiska filosoferna
Fichte, Schelling och Hegel (1770–1831), vilkas tankar kom att
uppfattas som kongeniala med den samtidigt utvecklade romantiken

inom konst, musik och litteratur. T.o.m. inom naturvetenskapen kom
sådana spekulativa tänkesätt att få fäste genom den romantiska
naturfilosofin (Oken m.fl.).
Som ett utflöde av samma idealistiska filosofi, ehuru med omvända –
materialistiska – förtecken, kan också marxismen betecknas, en
åskådning som bygger på en märklig blandning av konkreta empiriska
iakttagelser och metafysisk spekulation och som sedermera utvecklat
sig till en politisk ideologi med stor genomslagskraft.
Kanske bör i detta sammanhang också de tre från skolor och riktningar
fristående genierna Kierkegaard, Nietzsche och Schopenhauer nämnas,
måhända av större betydelse för den allmänna kulturutvecklingen än för
filosofin som vetenskap.
Idealistiska riktningar dominerade emellertid inte bara i de tyska och de
av tysk kultur präglade områdena, bl.a. Norden, utan även på de
brittiska öarna (F.H. Bradley, John McTaggart). I Storbritannien hade
emellertid den empiristiska traditionen aldrig dött ut: den fördes där
vidare bl.a. genom John Stuart Mill och liberalismen, en annan av vår
tids stora politiska ideologier med rötter också i Adam Smiths
ekonomiska teorier.
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VÅR TIDS FILOSOFI
Ny livskraft fick den empiristiska traditionen vid sekelskiftet 1900
genom den revolt mot idealismen som leddes av de unga Cambridgefilosoferna G.E. Moore och Bertrand Russell (1872–1970).

På tyskt område höjdes i stället ropen på en återgång till Kants nyktra
och kritiska filosofi, inte minst från naturvetenskapligt håll
(Helmholtz), medan upprorsfanan på annat håll höjdes av den unge
Franz von Brentano (1838–1917) inte bara mot det reaktionära
påvedömets hävdande av påvens ofelbarhet ex cathedra utan också
mot den idealistiska spekulationen. Kring Brentano uppstod den för
den europeiska filosofins utveckling så betydelsefulla "österrikiska
skolan" med namn som Stumpf, Meinong, Tvardovski, och ur den
skulle senare den fenomenologiska filosofin (Husserl, Scheler, Pfänder
m.fl.) komma att utvecklas. Å andra sidan ledde kraven på en återgång
till Kant till uppkomsten av flera olika typer av nykantianism (Cohen,
Rickert, Nelson m.fl.). Även i Frankrike förekom tidigt antiidealistiska
rörelser, t.ex. positivismen med Auguste Comte (1798–1857) som en
av banerförarna, medan filosofin i Sydeuropa huvudsakligen fortlevde
i den romersk-katolska kyrkans hägn och under vidareförande av de
medeltida traditionerna. Ett orosmoment ur påvedömets synpunkt var
här ändå det ökade inflytandet från den tyska idealismen och den
därmed förbundna historiska bibelkritiken, vilket bl.a. kom fram i den
s.k. modernismstriden i Frankrike och Italien och föranledde
utfärdandet av encyklikan "Aeterni patris" (1879), vari påven Leo XIII
anbefallde en återgång framför allt till den helige Thomas av Aquinos
läror. Detta ledde till ett filosofiskt nyvaknande inom den romerskkatolska kyrkan och till uppkomsten av en fortfarande levande,
thomistiskt eller ibland skotistiskt färgad filosofi.
I modern katolsk filosofi har man i stor utsträckning ägnat sig åt
filosofihistoriska studier, särskilt avseende antik och medeltida
filosofi, och berömda namn är här bl.a. filosofihistorikerna Grabmann,
Gilson och Copleston. Mera självständigt konstruktiva bidrag har
givits av bl.a. Maréchal och Maritain.

Mot slutet av 1800-talet hade även ett förnyat inflytande från den
naturvetenskapliga forskningen börjat göra sig gällande. Hermann von
Helmholtz har redan nämnts, och Ernst Mach, professor i matematik,
fysik och slutligen de empiriska vetenskapernas filosofi vid olika
österrikiska universitet, gav upphov till ett livligt intresse för just dessa
problem, ett intresse som senare skulle leda till uppkomsten av den
logiska positivismen eller logiska empirismen, en filosofisk strömning
med centra i Wien och Berlin, som ville komma bort från den lösliga
spekulation som präglat så mycket av 1800-talets filosofi för att ersätta
den med en ny filosofi av vetenskaplig prägel. Bland viktiga företrädare
må här blott nämnas Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Carl Hempel, Otto
von Neurath samt (från Berlin) Hans Reichenbach och (från
Storbritannien) Alfred Ayer. Nära lierade med Wienkretsen var också
Karl Popper och Ludwig Wittgenstein (1889–1951), sedermera något
av en kultfigur i den moderna debatten, och till gruppen anknöt också
de nordiska filosoferna Jørgen Jørgensen (Danmark), Eino Kaila
(Finland) och Arne Næss (Norge). Viktiga insatser i samma riktning
som Machs gjordes bl.a. av Karl Pearson i Storbritannien, C.S. Peirce i
USA och Henri Poincaré i Frankrike. Den logiska positivismen kunde
därför på ett naturligt sätt samverka med liknande strävanden som t.ex.
Uppsalafilosofin i Sverige, Cambridgeskolan i Storbritannien och den
s.k. nya realismen och pragmatismen i USA. Det är intressant att
konstatera att det i den sistnämnda röjs inflytanden inte bara från den
brittiska empirismen utan även från Kant och från den moderna
fenomenologin
Inom den logiska positivismen lades stor vikt vid analysen av olika
språkliga fenomen, och därvid anknöt man i hög grad till den nya
formella logik som var på väg att växa fram främst som ett resultat av
Gottlob Freges och Bertrand Russells insatser. Genom nazismens
maktövertagande först i Tyskland och sedan i Österrike tvangs i stort

sett hela den logisk-positivistiska rörelsen att emigrera, främst till
USA och Storbritannien, och den internationalisering som efter
romantiken åter tagit fart kom därigenom att utvecklas därhän att det
numera är svårt att över huvud taget urskilja några snäva nationella
skolor av samma typ som den boströmska idealismen, som under
1800-talets senare del helt behärskade den filosofiska scenen i Sverige.
Den logiska positivismen kom alltså att sammansmälta med olika
andra riktningar till en av ett gemensamt ideal av klarhet, noggrannhet
och intersubjektiv prövbarhet präglad riktning, som numera helt enkelt
brukar kallas analytisk filosofi och som starkt dominerar bl.a. i de
anglosaxiska och de nordiska länderna. Filosofin har därmed på dessa
håll närmat sig ett objektivistiskt vetenskapsideal i släkt med det
naturvetenskapliga, och mera spekulativa, visionära eller religiöst
färgade läror har på dessa håll haft svårt att finna fotfäste, i varje fall
inom universitetsvärlden. I takt med denna utveckling i mera teknisktvetenskaplig riktning har det också utbildats ett antal specialdiscipliner
som logik, vetenskapsteori, beslutsteori och kognitionsforskning. Mera
spekulativa riktningar (filosofi som livsåskådning, som metafysiska
system, som samhällskritik etc.) finns dock fortfarande företrädda i
många europeiska länder, bl. a. i form av den radikala s.k. kritiska
teorin eller Frankfurtskolan med företrädare som Horkheimer, Adorno
och Habermas. Ur fenomenologin har vidare den tyska existentiella
filosofin (Martin Heidegger m.fl.) och den franska existentialismen
(Jean-Paul Sartre etc.) utvecklats, och den filosofi som anknyter till
bestämda medeltida auktoriteter respektive till som kanoniska
betraktade skrifter av Marx, Engels och Lenin fortlever alltjämt i
kyrkans eller den marxistiska enhetsstatens hägn – hur länge är en
öppen fråga.

Religioner.
Filosofen Bruno brändes på bål genom katolska kyrkan år 1600 för
att han menade att jorden inte är världens mittpunkt. Galilei räddade
livet genom att förneka att jorden snurrade runt solen.
Beskrivningarna om hur människorna nu förstör klimatet genom
utsläpp godtas inte av alla.
Darwin lade fram sin bok om arternas uppkomst för 150 år sedan,
kyrkan gillade den inte, stred mot bibeln. Den gamla synen var att det
levande skapats av en gud för några tusen år sedan och inte ändrats
sedan dess.
För 200 år sedan upptäckte man för första gången fossil av utdöda
djur som kunde bekräfta Darwin (P Forum 12 dec 2011) . Det finns
fortfarande sådana som inte vill tro på honom.
Sveriges sista häxprocesser med dödsstraff för trolldom ägde rum för
250 år sedan.
I Sverige avskaffades statskyrkan i slutet på 1900-talet och då upphörde också de statliga intygen om huruvida man var döpt eller inte. I
Sverige råder religionsfrihet utom för kungahuset.
De gamla åsikterna om världens skapelse enligt bibeln ligger inte
långt bort, det finns nu personer som växt upp tillsamman med en
mormor som var född före Darwins bok.
Religioner har gjort felaktiga beskrivningar av universum och livet
på jorden som i viss utsträckning ännu lever kvar. Katolska kyrkan
förbjuder abort och preventivmedel.
Iran m fl har statsskick som vilar på islam och medför inhumana
straffregler och regler om kvinnornas förhållanden som strider mot de
mänskliga rättigheterna.
En författare, Salman Rushdie, har i många år levat under dödshot
från Iran därför att han skrivit något opassande om Koranen, om
Satansverserna.

En av årets fredspristagare, från Jemen med religiöst styre, berättade
vid prisutdelningen i Oslo den 10 december 2011 om familjer i Jemen
som köpt cykel, frun får inte använda cykeln, det är mannen som har
den och cyklar till baren i byn och till baren i grannbyn.
I Sveriges riksdag finns ett religiöst parti, kristdemokraterna, en
partiledarkandidat vill göra partiet mer religiöst.
EUs största stat, Tyskland, leds av en kristdemokrat.
I USA ber presidenterna alltid om gudshjälp. Men var och en där har
ett eller flera skjutvapen som skydd mot medmänniskor. Religiösa
grupper blockerar statsverksamheter för förbättring av välfärdsfördelningen och understödjer de rikas girighet. USA, världens största
militärmakt, med störst utsläpp av växthusgaser. med stort budget-,
underskott, med största ekonomin, som hotas av Kina
I Ryssland var religioner förbjudna under sovjettiden, men nu har de
religiös verksamheterna kommit igång igen.
Moderna stater är sekulära/världsliga, dvs bygger inte på religioner.
De stater som nu gör revolutioner och avsätter diktatoriska ledare
kommer att välja nytt statsskick, och det lutar åt att de blir religiöst
styrda.
Från Nationalencyklopedin 12 dec 2011:
“Enskilda religioner behandlas i NE under bl.a. följande uppslagsord:
afrikanska religioner
amerikanska religioner
anfäderskult
buddhism
cirkumpolära religioner
daoism
finsk-ugriska religioner
folkreligion
fornbaltisk religion

fornnordisk religion
Främre Orientens religioner
grekisk religion
hinduism
indianska religioner
iranska religioner
islam
jainism
judendom
kelter (Religion)
kimbanguism
konfucianism
kristendom
lamaism
mandeism
manikeism
nyreligiösa rörelser
panteism
panenteism
parsism
romersk religion
schamanism
shinto
sikhism
slaver (Religion)
tantrism
västsemitisk religion
zoroastrism
zurvanism
Se även Gud.”

Demokrati.
Från Nationalencyklopedin 12 dec 2011:

Demokrati´ (grekiska dēmokrati´a 'folkvälde', av demo- och
efterleden -krati´a '-välde', av krate´ō 'härska') har den språkliga
betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta skall innebära råder det
delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra
samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring.
Demokratins mångfald
Ordet demokrati används för att beteckna företeelser på många
områden och nivåer av samhället, och det saknas ett strikt och entydigt
språkbruk. Man talar t.ex. om ekonomisk demokrati, beslutsdemokrati
och demokrati som livsform. Beslutsdemokratin omfattar politisk
beslutsdemokrati och organisationsdemokrati. Till
organisationsdemokratin räknas sådant som föreningsdemokratin och
företagsdemokrati etc.
Den politiska demokratin, som i dag framför allt tillämpas på
nationalstatens olika nivåer, kan bestå av en eller flera av de nämnda
demokratityperna kombinerade på olika sätt. Vi får därmed flera
varianter av politisk demokrati, t.ex. socialistisk, liberal eller
konservativ demokrati. Mångfalden är betydande, och det saknas en
enkel formel för vad politisk demokrati är och bör eller kan vara.
Dessutom formulerar nya politiska rörelser och forskningsinriktningar
fortgående nya demokratibegrepp – ofta i polemik med de äldre
begreppen – som vi måste ta ställning till. Under senare decennier har

vi t.ex. kunnat notera tillkomsten av sådant som feministisk
demokratiteori och ekologisk demokrati.
På en punkt kan man yttra sig med viss säkerhet. Det råder nämligen
relativt stor enighet om att den politiska demokratin i främsta rummet
är en styrelseform för staten, dvs. en politisk beslutsdemokrati som
skall ombesörja samhällets gemensamma angelägenheter.
Utgångspunkten för valet av detta demokratibegrepp är den språkliga
betydelsen av det grekiska ordet för demokrati, nämligen folkmakt.
Då den faktiska demokratin hela tiden förändrar sig kommer
förändringsaspekten att bli central vid analysen av den politiska
demokratin. Det är uppenbart att demokratin bytt skepnad vid åtskilliga
tillfällen. Tre stora transformationer till och av politisk demokrati har
särskilt uppmärksammats:
Den första transformationen skedde i den grekiska stadsstaten ca 500 år
f.Kr. Resultatet blev en direktdemokrati som tillät de vuxna manliga
medborgarna att medverka i folkförsamlingens beslut, medan kvinnor,
invandrare och slavar inte fick delta.
Den andra transformationen resulterade i den representativa
demokratin, där medborgare (länge bara de vuxna männen) valde de
styrande som genom majoritetsbeslut bestämde politikens innehåll. Den
representativa demokratin utvecklades huvudsakligen från slutet av
1700-talet i Europa och Nordamerika och är numera den dominerande
formen för politisk beslutsdemokrati. I dag räknas mer än hälften av
världens länder som demokratier. Som allmänt politiskt honnörsord är

demokrati numera knappast ifrågasatt, utan de flesta hävdar att de är
demokrater.
En tredje transformation håller på att ske med utvecklingen av
övernationella system av typ Europeiska unionen (EU). Eftersom vi
befinner oss mitt i denna förändring är det svårt att förstå vad som
egentligen pågår. Utformningen av den demokratin beror på hur själva
systemen där demokratin skall verka kommer att konstrueras.
Antingen kan vi av EU förvänta oss något som liknar den
representativa demokratin i federala system, eller når vi fram till någon
helt ny konstruktion.
Den politiska demokrati som förekommer i västsamhället brukar kallas
liberal demokrati och har vid sidan av den nödvändiga folkmakten
vissa konstitutionella arrangemang som fri- och rättigheter,
rättssäkerhet, maktdelning osv. Rättigheter som yttrandefrihet och
organisationsfrihet uppfattas i detta samhälle som en nödvändig
förutsättning för att folkmakten skall få genomslag.
Historiskt innebar tillkomsten av de liberala demokratierna att man till
den rättsstat som redan fanns fogade den representativa demokratin
med sådant som allmän rösträtt och majoritetsbeslut. Man kan urskilja
en viktig skiljelinje i den liberala demokratins idéer mellan
folkmaktsdelen, som tenderar att betona jämlikhet, och den
konstitutionella delen som framhåller frihet.
Det finns även stater, numera främst i tredje världen, som snarast bör
uppfattas som icke-liberala, dvs. de har allmänna val och
majoritetsbeslut men saknar västdemokratins konstitutionella tradition.

Effekten blir inte sällan att de demokratiskt valda regeringarna i sådana
stater rutinmässigt ignorerar de konstitutionella begränsningarna av sin
makt och därmed berövar sina medborgare deras grundläggande frioch rättigheter.
Folkmaktsdelen av den politiska demokratin kan utformas på olika
sätt. I den oerhört omfattande diskussionen om demokrati kan man
särskilja ett antal dimensioner som spelar en stor roll som utgångspunkt
för den praktiska organiseringen av den politiska demokratin.
En viktig dimension går från direkt demokrati, i vilken samtliga
medborgare tillsammans fattar de politiska besluten (i den moderna
staten nästan enbart i form av folkomröstningar), till indirekt eller
representativ demokrati, där medborgarna väljer sina representanter
som sedan fattar de politiska besluten.
En dimension som delvis är parallell med direkt-indirekt demokrati är
den mellan massdemokrati, som förutsätter utbrett politiskt deltagande i
politikens alla faser, och elitdemokrati, i vilken de valda ensamma
svarar för politiken, medan medborgarna passivt inväntar nästa
valtillfälle, vid vilket de genom valet kan uttrycka sina meningar.
En särskild dimension utgör skillnaden mellan processdemokrati, vid
vilken procedurerna för den demokratiska maktutövningen fokuseras,
och substansdemokrati, där innehållet i de beslut som de demokratiska
processerna åstadkommer är det centrala. I den liberala demokratin
markeras procedurernas betydelse. Herbert Tingsten såg t.ex.
demokratin som en överideologi som föreskrev procedurer runt vilka
olika politiska läger kunde samlas trots substantiella motsättningar.

En i demokratidiskussionen mycket aktuell dimension skiljer på
gemenskapsdemokrati, där medborgarnas gemensamma ansvar för
samhället – och då inte minst de svagaste medlemmarna – betonas,
och individualismdemokrati, som istället ser individens rätt att få
fullfölja sin självvalda livsplan som det väsentliga.
Folkets makt över det politiska beslutsfattandet anses i de flesta
demokratidoktriner vara ett absolut nödvändigt inslag i den politiska
demokratin. Ibland ställs ytterligare krav (som konstitutionalismen i
den liberala demokratin). Socialistiska demokratidoktriner brukar
sålunda med stor kraft hävda att det måste föreligga ekonomisk
demokrati, dvs. att den ekonomiska fördelningen i samhället är
någorlunda jämn (t.ex. genom att folket har kontroll över
produktionsmedlen), för att den politiska beslutsdemokratin skall
fungera i praktiken.
Det förekommer också att man förutsätter att samhället skall präglas
av det som brukar kallas demokrati som livsform. Med detta avses ett
sätt att leva tillsammans som karakteriseras av värden som jämlikhet
och frihet samt förståelse, solidaritet, tolerans, tillit och ömsesidig
respekt.
Det har också hävdats att en fungerande politisk demokrati bygger på
att beslutsdemokrati tillämpas i alla delar av samhället, som företag,
föreningar, skolan osv. En av tankarna bakom detta synsätt är att
medborgarna lär sig demokrati i en trängre krets, vilket så småningom
kommer den politiska demokratin tillgodo.

Presentationer av egenskaper hos den liberala demokratin görs ofta
genom uppräkning av ett antal viktiga institutioner och kan se ut på
följande sätt: – Frihet att bilda och gå med i organisationer –
Yttrandefrihet – Rätt att rösta – Valbarhet till offentliga uppdrag – Rätt
för politiska ledare att konkurrera om stöd – Rätt för politiska ledare att
konkurrera om röster – Alternativa informationskällor – Fria och
rättvisa val (öppna, ärligt genomförda, en person – en röst) som avgör
vem skall ha förtroendeposterna – Institutioner för att göra den
offentliga politiken beroende av röster och andra uttryck för
preferenser.
Demokratidiskussionen är i allmänhet starkt fokuserad på de processer
som leder fram till de politiska besluten. Implementeringen av besluten
behandlas däremot sällan. Förklaringen till detta är att när den
representativa demokratins fundament en gång utformades var den
offentliga verksamheten av obetydlig omfattning, varför det inte fanns
någon anledning att speciellt uppmärksamma den offentliga
förvaltningen. Men negligeringen av förvaltningen medför problem för
demokratidiskussionen i välfärdsstaten, där förvaltningen intar en
central position i politiken. Om man vill förstå den moderna
demokratins problem måste man därför beakta den offentliga
förvaltningen.
Demokratin under antiken
Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i
Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att
samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens
styrelse. Undantagna var alltid kvinnor, i staden bofasta utlänningar
samt slavar. Det antika demokratibegreppet skiljer sig alltså på flera sätt

från vårt, också genom att den antika demokratin var direkt, aldrig
representativ, och endast mycket sällan inbegrep tendenser till
politiska partier. I Grekland definierades demokrati inte minst av sin
motsats, oligarki (fåvälde), vilken innebar att endast en mindre grupp
hade fulla medborgerliga rättigheter. Den form av radikal demokrati
som praktiserades var möjlig endast genom att de grekiska
stadsstaterna var territoriellt och befolkningsmässigt mycket små
enheter.
Den grekiska demokrati vi känner bäst är Athens. Detta innebär dock
inte att Athen var den enda demokratin; det var en vida spridd
styrelseform. Källorna från övriga stater är dock så bristfälliga att vi är
helt hänvisade till Athen under 400- och 300-talen f.Kr. som exempel.
Athens demokrati utvecklades under ca 150 år från en aristokrati, där
det politiska beslutandet dominerades av adliga släkter och deras
överhuvuden, som fungerade som arkonter, statens högsta ämbetsmän.
Den första förändringen genomdrevs av Solon (arkont 594/593), som
bröt upp den bördsmässiga indelningen genom att i stället indela
befolkningen i fyra förmögenhetsklasser, grundade på produktion av
jordbruksvaror. Bakgrunden var troligen genomförandet av ett nytt
stridssätt, hoplittaktiken, som baserade sig på en tungt beväpnad
medborgararmé. När medborgarna förväntades försvara sin stat
tillsammans kunde de inte längre stängas ute från dess politiska
beslutsfattande. Indelningen efter förmögenhet skedde utifrån kravet
att soldaten måste bekosta sin relativt dyrbara rustning – grundtanken
var alltså ett politiskt inflytande i relation till individens bidrag till
försvaret. Medan alla medborgare hade tillträde till folkförsamlingen
var endast medlemmar av de högsta förmögenhetsklasserna valbara till
styrande ämbeten.

Utvecklingen avstannade sedan under en period av ca 50 år, då Athen
styrdes av tyranner. En radikal demokratisering genomfördes efter
fördrivandet av tyrannerna (507 f.Kr.). Dessa Kleisthenes reformer kom
att kompletteras under 400-talet, men utgjorde basen för demokratin.
Grunden var en ny indelning av medborgarna efter boendeort,
ursprungligen i 100 demer, ett antal som sedermera genom delning
ökade betydligt. Dessa ingick i 30 trittyer, 10 vid kusten, 10 i inlandet
och 10 i Athen självt. De kombinerades slutligen till 10 fyler.
Tillhörigheten till en dem var basen för medborgarskapet, vilket redan
451/450 begränsades till att gälla enbart den vars bägge föräldrar var
medborgare. Genom den nämnda indelningen fick man tillgång till
statens styre via framför allt fyra inrättningar: folkförsamlingen, rådet,
domstolarna och ämbetena.
I folkförsamlingen (ekklesia) hade alla manliga medborgare över 20 år
rösträtt (genom handuppräckning); dock krävdes 6 000 närvarande för
beslutsmässighet. Församlingen debatterade normalt förslag som
framlagts av rådet (boule). Besluten formulerades som permanenta
lagar eller mera tillfälliga dekret. Rådet bestod av 500 personer, 50 från
varje fyle, som tjänstgjorde tillsammans under ett år. Varje fyle-grupp
tjänstgjorde dessutom som prytaner (prytaneis), dvs. förberedande
kommitté, under en tiondel av året. Folkdomstolen (heliaia) med 6 000
ledamöter, uppdelade i mindre grupper, utgjorde ett politiskt forum,
eftersom man där kunde anklaga ämbetsmän för maktmissbruk etc.
Ämbetena löpte på ett år, och man var valbar först då man fyllt 30 år.
De viktigaste ämbetsmännen var de nio arkonterna och de tio
strategerna (militära befälhavare).

Den athenska demokratin var radikal i så måtto att uttagningen till
rådet, domstolarna och ämbetena (utom strategämbetet) skedde genom
lottning bland de kandidater som anmält sig. Detta, tillsammans med
principen att man inte kunde fungera på någon post under mer än ett
år, skulle förhindra uppkomsten av en grupp renodlade politiker.
Samtidigt kom ändå statens ledning periodvis att domineras av vissa
inflytelserika personer (t.ex. Perikles, Kleon, Demosthenes). Detta
berodde framför allt på den politiska processens muntliga karaktär; en
skicklig och tränad talare hade de största möjligheterna att påverka de
olika församlingarna, och benämningen "talare" (retor, pejorativt
demagog) kom från slutet av 400-talet f.Kr. att motsvara vår
"politiker".

Demokratins utveckling i nyare tid

Källorna har bevarat hård kritik mot den radikala demokratin, framför
allt av Platon, men även av komediförfattare som Aristofanes.
Demokratins försvarare har inte efterlämnat motsvarande litterära spår,
men athenarnas inställning markeras tydligast av att de inte övergav
systemet utom under yttre tvång. De s.k. trettio tyrannerna, som
genomförde en revolution mot demokratin efter förlusten av kriget mot
Sparta 404 f.Kr., störtades efter endast ett år, och demokratin
återinfördes. Den avskaffades slutligen av makedonierna 322 f.Kr.

Reformationen innebar inga omedelbara demokratiska framsteg i
flertalet länder där den segrade; den uppmuntrades eller genomfördes i
regel uppifrån, för att stärka furstemakten. I länder där icke-katolska
samfund befann sig i minoritet och förtrycktes av en katolsk kungamakt
gjordes rätten till motstånd till en central punkt främst för att hävda
individens rätt till trosfrihet. Så gjorde de franska hugenotterna på
1500-talet.

Även i det romerska statsskicket fanns demokratiska inslag, som dock
ständigt var försedda med begränsningar till förmån för den härskande
adeln. Folkets makt utövades i tre olika folkförsamlingar (jfr comitia).
De viktigaste, comitia centuriata och comitia tributa, hade
långtgående befogenheter men dominerades genom kollektivt röstande
oftast av tongivande grupper i samhället.

I praktiken hade demokratiska drag funnits redan i de "urgermanska"
bondesamhällena, på vilkas ting dock endast de fria bönderna fattade
besluten. Efter hand differentierades bondesamhället i ett
ståndssamhälle, vars indelning återspeglades i de representativa
församlingar som rådgjorde och beslutade tillsammans med fursten, i
Sverige adel, präster, borgare och bönder, där bönderna var bärare av
den gamla styrelsetraditionen. I den parlamentariska demokratins
föregångsland, England, samlades den världsliga och andliga
aristokratin i överhuset, medan de ofrälse hänvisades till underhuset,
som länge dominerades av aristokratin men tidigt hade också
demokratiska inslag.

I England ledde religiösa motsättningar till den puritanska revolutionen.
Den kulminerade 1649 med Karl I:s avrättning. Åtgärden försvarades
med hänvisning till idéer om folksuveränitet, samhällskontrakt, rätt till
motstånd och "tyrannmord". Den enda i modern mening demokratiska
ansatsen företräddes av "levellers" (utjämnarnas) idéer om en
demokratisk, på jämlikhet grundad konstitutionell författning, vilka
dock undertrycktes. Den puritanska republiken avvecklades 1660, men
redan 1689 fastslog engelsmännen, efter en oblodig statskupp, i "Bill of
Rights" parlamentets överhöghet. Därefter utvecklades den länge

aristokratiskt dominerade parlamentarismen, utan revolutionära
språng, under inflytande av en politisk-filosofisk debatt med starkt
genomslag både inom och utom Storbritannien (Bentham, Mill, Green
m.fl.). Författningen demokratiserades successivt genom ett antal
rösträttsreformer 1832–1928.

verkställande och dömande makt som av folksuveränitetens principer. I
dess rättighetskatalog fanns garantier för tros-, yttrande-, förenings- och
församlingsfrihet. USA:s författning har betecknats som de
demokratiska idéernas första seger i den europeiska civilisationens
historia (Alf Ross).

Vid sidan av Storbritannien har Sverige den äldsta obrutna
författningsutvecklingen i Europa, under vilken kungamakten hela
tiden, med undantag för det karolinska enväldet 1680–1718 och det
gustavianska enväldet 1789–1809, varit beroende av riksens ständer,
riksdagen. Under frihetstiden utbildades ett parlamentariskt statsskick,
som aldrig blev demokratiskt men som aktualiserade demokratiska
idéer i den konstitutionella debatten. Den konstitutionella utvecklingen
mot demokrati skedde liksom i det övriga Europa successivt och
avslutades inte förrän vid slutet av första världskriget.

De franska revolutionerna, främst 1789 och 1848, innebar viktiga steg i
den europeiska demokratins utveckling. År 1789 antogs en
rättighetsförklaring efter amerikansk modell, och två år senare
genomdrevs en konstitutionell författning, enligt vilken kungen avstod
från envåldsmakten. Efter monarkins avskaffande och Ludvig XVI:s
avrättning antogs 1793 en andra revolutionsförfattning, som var
renodlat demokratisk men aldrig tillämpades. Under trycket av
revolutionskrigen drevs Frankrike tillbaka till en ny monarki. När
Napoleon blev kejsare 1803 blev det dock inte av "Guds nåde" utan av
folkets, som "fransmännens kejsare". Efter Napoleon följde med 1814
års författning en konstitutionell monarki, baserad på aristokrati och
medelklass efter engelsk förebild. Författningen liberaliserades efter
julirevolutionen 1830. Först februarirevolutionen 1848 öppnade vägen
för en republikansk och demokratisk författning, som dock upphävdes
redan genom Napoleon III:s statskupp 1851 och andra kejsardömet
1852. Efter det militära nederlaget mot Tyskland 1870 var Frankrike
1875 moget för den tredje republikens demokratiska författning.

På kontinenten dominerade under 1700-talet alltjämt den enväldiga
kungamakten. Tiden präglades också av en starkare borgarklass och av
upplysningen. Båda bar på krafter som förberedde politiska
förändringar. I Frankrike bidrog filosofer som Voltaire, Montesquieu
och Rousseau, under stark påverkan av brittiskt tänkande (särskilt
Locke och Hume), med rationalistisk kritik till att försvaga opinionens
stöd för enväldet. Samtidigt riktade fysiokraterna kritik mot tidens
feodalistisk-merkantilistiska ekonomiska system.
I Nordamerika påverkade dessa idéer den utveckling som ledde till
frigörelsekriget mot Storbritannien. Oavhängighetsförklaringen 1776
uppbars av folksuveränitetens princip. Den fastslog också alla
människors jämlikhet och oförytterliga rättigheter. Författningen av
1789 präglas såväl av principen om maktdelning mellan lagstiftande,

Den franska utvecklingen fick stor betydelse för utvecklingen från
privilegiesamhälle till demokrati i det övriga Europa. I Norden
påverkade 1814 års författning den norska Grundloven av samma år. I
Sverige tog grundlagsstiftarna 1809 intryck både av nationella
erfarenheter och av den internationella konstitutionella debatten. På den
europeiska kontinenten spred sig den franska revolutionens idéer men

hejdades av de många krigen mot Frankrike. Februarirevolutionen
1848 fick starka återverkningar i hela Europa. I Tyskland kunde dock
liberalismen inte lösa den nationella enhetsfrågan. Att den löstes av
Bismarck och ledde till upprättandet av det tysk-preussiska
kejsardömet hejdade den konstitutionella utvecklingen mot demokrati.
Under 1900-talet, särskilt efter första världskrigets slut, fullbordades
demokratiseringen genom att rösträtten i flertalet stater utsträcktes, till
slut också till kvinnor. Första världskriget innebar en framgång för
både demokratierna och den demokratiska statsformen. Demokratins
seger följdes dock snabbt av dess kris, i lågkonjunkturens och, i de
besegrade staterna, den nationella förödmjukelsens spår. I en rad
europeiska länder upprättades diktaturregimer, främst den
kommunistiska diktaturen i Sovjetunionen, den fascistiska i Italien och
den nazistiska i Tyskland, men också i en rad andra stater i Syd- och
Östeuropa.
Andra världskriget ledde till nya genombrott för demokratin i de delar
som behärskades av västmakterna. Både Västtyskland och Italien fick
åter demokratiska författningar. I Östeuropa kvävdes däremot
demokratins möjligheter. Sovjetunionen införde inom området för sitt
inflytande författningar med kommunistiska styrelseprinciper. I
avkolonialiseringens spår företogs åtskilliga försök med demokratiska
författningar i de f.d. kolonierna. I stort sett misslyckades de;
enpartistater med diktaturpräglade författningar blev allt vanligare.
Det tredje historiska genombrottet för demokratiska idéer skedde
snabbt under hösten 1989, då alla de östeuropeiska länderna i
Warszawapakten, uppmuntrade av den nya perestrojka-politiken i
Sovjetunionen, avskaffade sina påtvingade kommunistiska system med

ambitionen att ersätta dessa med demokratiska värderingar och
politiska institutioner.
De nya demokratiska stater som följde på kommunismens fall uppvisar
mycket olika utvecklingsdrag. I många av dem har den politiska
demokratin mött stora svårigheter, vilket inte minst tillskrivs
avsaknaden av en rättsstatstradition.
I debatten om Europeiska unionen (EU) har fundamentala
demokratiproblem återigen aktualiserats. Man kan generellt säga att det
inte finns någon demokratiteori som omedelbart kan appliceras på den
nya situationen. Påståendet gäller för såväl demokrati på europeisk nivå
som demokrati inom nationalstater med övernationell bindning.
Man brukar tala om ett demokratiskt underskott i den nuvarande EUkonstruktionen eftersom endast parlamentet är folkvalt och kan ställas
till ansvar i allmänna val. Europeiska unionens råd (Ministerrådet) kan
stifta lagar men är inte ansvarigt inför någon väljarkår.
Bedömningarna av demokratin och EU har samband med huruvida man
uppfattar EU som något till vilket nationalstaten avstår sin suveränitet
eller som något till vilket vissa uppgifter delegerats. Om man uppfattar
EU som en blivande federation mellan nationalstater behöver inte de
demokratiska problemen avvika mycket från dem som föreligger i
federala stater som USA eller Tyskland. Väljer man andra nivåer för
mellanstatlig samverkan inom ramen för EU kan det krävas nya
konstruktioner som tillgodoser de demokratiska krav som kan ställas ur
nationalstatens synvinkel, beträffande både demokratin inom
Europeiska unionen och den nationella demokratin.

Ideologier
Från Nationalencyklopedin 12 dec 2011:
“Ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori,
idéhistoria m.m.; sammanhängande system av idéer och värderingar.
Oftast liktydigt med samhällsåskådning. I statsvetenskapen och i
dagligt tal ses de politiska åskådningarna såsom liberalism, socialism
och konservatism som ideologierna framför andra.”
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Samhällsstatistik
Sociologi
Vetenskapsteori
Förvaltning
Internationella relationer
Politiker
Politiska begrepp
Politiska föreningar och rörelser
Politiska ideologier
Politiska partier
Riksdag och regering
Sociala förhållanden i olika länder
Statsskick i olika länder
Statsvetenskap och politik: allmänt
Svenska myndigheter, ämbetsverk o.d.
Utomparlamentariska metoder
Val”

Politiska ideologier. Träffar i Nationalencyklopedin NE:
“agrarsocialism
agra´rsocialism, åsikten att naturtillgångar (främst jord) skall stå under
samhällelig ägo, ibland benämning på georgism.
anarkism
anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar
ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
anarkosyndikalism
ana´rkosyndikali´sm, idériktning som förenar syndikalisternas krav på
arbetarnas fackliga organisation med anarkisternas tro på den
"handlingens propaganda" som skall kasta statsmakten över ända.
austromarxism
austromarxism, en riktning inom österrikisk marxism som utvecklades
vid början av 1900-talet.

Jean Bodin
Bodin, Jean, 1530–96, fransk statsteoretiker.

Antoine Destutt de Tracy
Destutt de Tracy, Antoine, 1754–1836, fransk filosof.

bolsjevism
bolsjevism, politisk åskådning som företräddes av bolsjevikerna.

Dresdenresolutionen
Dresdenresolutionen, ställningstagande för revolutionär socialism
föreslaget vid den tyska arbetarrörelsens kongress i Dresden 1903.

borgerlig
borgerlig, som har samband med borgare eller medelklass; ibland med
nedsättande betydelse: konventionell, småskuren, "kälkborgerlig".
borgerlig
borgerlig, i nordisk politik sedan 1900-talet synonym till ickesocialistisk, i Sverige främst med avseende på Centerpartiet,
Folkpartiet, Moderata samlingspartiet och deras föregångare.
borgerliga partier
borgerliga partier, politiska partier som har en marknadsekonomisk
grundsyn och tar avstånd från socialismen.
centerlinje
centerlinje, politisk handlingsriktning, som i Norden innebär dels ett
mellanläge mellan vänster och höger, dels en uppfattning som
traditionellt intas av Centerpartiet.

Eugen Dühring
Dühring, Eugen, 1833–1921, tysk filosof och ekonom, 1863 anställd
vid och 1877 avskedad från universitetet i Berlin.
ekologism
ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt
närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
elit
eli´t, i sociologisk mening innehavarna av de högsta positionerna på
någon av samhällets rangskalor, i t.ex. politiskt, ekonomiskt, kulturellt
eller idrottsligt avseende.
Friedrich Engels
Engels, Friedrich, född 28 november 1820, död 5 augusti 1895, tysk
socialist, Marx medarbetare.

centerpartier
centerpartier, benämning främst på politiska partier som
ursprungligen bildats för att slå vakt om bonde- eller
landsbygdsbefolkningens intressen och värderingar eller de kristna
värdena.

eurokommunism
eurokommunism, riktning inom kommunistpartierna i Italien,
Frankrike och Spanien, präglad av en mer eller mindre radikal
frigörelse från Sovjetunionens ideologiska inflytande och av sökande
efter en egen europeisk väg till socialismen.

centerpolitik
centerpolitik, benämning på den politiska riktning som representeras
av Centerpartiet eller på en politik som ligger mellan vänster och
höger.

falangstär
falangstä´r, jordbrukskommun med ca 400 familjer enligt Charles
Fouriers utopiska program.

fanatism
fanatism (av lat. fana´ticus 'inspirerad', 'besatt', 'förryckt', av fanum),
allmän, nedsättande benämning på religiösa eller politiska riktningar
som utan hänsyn till rationella argument eller mänskliga hänsyn driver
sin sak.
fascism
fascism, i första hand en italiensk politisk rörelse, grundad och ledd av
diktatorn Benito Mussolini, i vidare bemärkelse också benämning på
besläktade riktningar i olika länder, främst under mellankrigstiden och
andra världskriget.
Ludwig Feuerbach
Feuerbach, Ludwig, 1804–72, tysk filosof; son till Anselm von
Feuerbach och farbror till Anselm Feuerbach.
Charles Fourier
Fourier, Charles, född 7 april 1772, död 10 oktober 1837, fransk
samhällsfilosof, en av den tidiga socialismens originellaste och mest
färgstarka tänkare.
fredsaltaret
fredsaltaret, vardagligt namn på det romerska Ara pacis Augustae.
fundamentalism
fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och
rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av
folkviljan, skall tillämpas som samhällsordning.
förstatligande
förstatligande, överförande i statlig ägo och drift av
produktionsmedel som mark, gruvor och industrier, vägar, järnvägar,
sjukhus och skolor.

gammalliberalism
gammalliberalism, benämning på den tidigaste liberalismen, från det
sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet.
gillesocialism
gillesocialism (eng. guild-socialism), socialistisk idériktning som
utformades i Storbritannien i början av 1900-talet av medlemmar av
Fabian Society, ursprungligen av A.R. Orage och senare
vidareutvecklad av främst G.D.H. Cole.
Antonio Gramsci
Gramsci, Antonio, 1891–1937, italiensk politiker och filosof.
gröna rörelsen
gröna rörelsen, samlingsnamn på strävanden bland enskilda, grupper
och organisationer att skapa en livsstil och ett samhällssystem som är
hushållande på ett ekologiskt uthålligt sätt baserat på resurssnålhet,
materiella kretslopp och flödande energi.
historierevisionism
historierevisionism, avvikelse från vedertagna uppfattningar inom
historisk forskning, se revisionism.
högerextremism
högerextremism, förfäktandet av högerståndpunkter och värderingar
som ligger utanför vad som är förenligt med politisk demokrati.
högern
högern, i politiska sammanhang ofta benämning på de konservativa.
högerpartier
högerpartier, benämning på politiska partier med konservativ eller
marknadsliberal inriktning.

ideologi
ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori,
kunskapssociologi och idéhistoria.

materiella produktionen och dess resultat kan tvinga andra klasser till
fattigdom och försakelser, politisk maktlöshet och kulturell
osjälvständighet eller utarmning.

ideologikritik
ideologikritik är ett samlande namn på en rad mer eller mindre
besläktade sätt att nagelfara olika ideologier.

klasskamp
klasskamp, den öppna eller ännu vilande konflikten mellan olika

idéparti
idéparti, politiskt parti som tar ställning på basis av sin ideologi.
idépolitik
idépolitik, politiska ställningstaganden som görs av ideologiska skäl.
islamist
islami´st, anhängare av islamism,se fundamentalism (i vidare mening)
Johan av Paris
Johan av Paris, f. ca 1255, d. 1306, fransk teolog, dominikanmunk.
Johannes av Salisbury
Johannes av Salisbury, f. på 1110-talet, d. 1180, engelsk filosof och
teolog, biskop i Chartres från 1176, politiskt verksam både vid
Vatikanen och i Henrik II:s England.
Kapitalet
Kapitalet, tyska Das Kapital, Karl Marx huvudarbete.
klassamhälle
klassamhälle, samhälle där egendomsförhållandena är avgörande för
maktfördelningen.
klassförtryck
klassförtryck, inom främst marxistisk teori benämning på
förhållandet att en samhällsklass genom sitt inflytande över den

klasslöst samhälle
klasslöst samhälle, i marxistisk tradition ett samhälle där ingen har
exklusiv makt över produktionen och fördelningen av dess produkter.
klassparti
klassparti, politiskt parti som med sin politik tydligt företräder en viss
social klass och som vid valen får sitt väsentliga stöd från denna klass.
klasspolitik
klasspolitik kännetecknas av att en viss social klass intressen ensidigt
tillgodoses.
klassröstning
klassröstning, röstningsbeteende där väljarnas sociala klasstillhörighet
påverkar valet av parti.
kollektivisering
kollektivisering, överförande av produktionsmedel från enskilt till
gemensamt eller allmänt ägande.
kollektivism
kollektivism, åskådning som sätter de gemensamma intressena före de
enskilda individernas.
kommunism
kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen
bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

kommunist
kommunist, benämning på i första hand den som är medlem av ett
kommunistiskt parti, i andra hand alla som röstar på eller sympatiserar
med partiet i fråga.
Kommunistiska manifestet
Kommunistiska manifestet, det gängse svenska namnet på den av
Karl Marx och Friedrich Engels författade skriften Manifest der
Kommunistischen Partei.
kommunistiska partier
kommunistiska partier har förekommit i de flesta länder.
konservatism
konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för
det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
konservativa partier
konservativa partier, benämning på politiska partier som är bärare av
(oftast delvis) ett konservativt värdesystem, i dag främst medlemmar i
International Democrat Union, IDU, och European Democrat Union,
EDU.
korporation
korporation, facklig sammanslutning av personer med samma yrke.
korporatism
korporatism, annan benämning på korporativism.
korporativism
korporativism, korporatism, dels en politisk åskådning, dels en
benämning på faktiska egenskaper och tendenser i politiska system.

kristdemokrater
kristdemokrater, benämning på kristet borgerliga partier och deras
sympatisörer främst i Europa och Latinamerika.
leninism
leninism, Lenins version av marxism.
liberal
liberal, term som används dels om personer med en allmänt öppen,
tolerant, frikostig och reformvänlig attityd, dels om personer med en
liberal samhällsåskådning (jfr liberalism).
liberala partier
liberala partier, benämning på politiska partier som utgår från en
liberal samhällsåskådning (jfr liberalism).
liberalism
liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda
människans frihet i centrum.
libertarianism
libertarianism benämning på politisk-filosofiska idéer som betraktar
individens frihet från tvång som grundläggande värde, oberoende av
om tvånget utgår ifrån andra individer eller staten.
Niccolò Machiavelli
Machiavelli, Niccolò, född 3 maj 1469 1469, död 21 juni 1527,
italiensk statsman, historiker och filosof.
maoism
maoism, benämning på den art av marxistiskt inspirerad kommunism
som började utvecklas i Kina på 1920-talet under ledning av Mao
Zedong.

Maos lilla röda
Maos lilla röda, populär benämning på "Citat ur ordförande Mao Tsetungs verk", en samling citat från Mao Zedong som spelade stor roll i
massmanifestationerna under 1960-talets kinesiska kulturrevolution.
marxism
marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som
hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
marxism-leninism
marxism-leninism, riktning inom marxismen som ansågs vara i
överensstämmelse med Lenins utformning av densamma.
Karl Marx
Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk
samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
monarkomakerna
monarkoma´kerna, benämning på främst franska författare – t.ex.
hugenotten Hotman (med Franco-Gallia, 1573), kalvinisten Beza och
den anonyme Junius (med Vindicia contra tyrannos, 1579, ett klassiskt
verk i revolutionslitteraturen) – vilka bekämpade den absoluta
kungamakten.
människosyn
människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om
människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och
begränsningar.
nationalisering
nationalisering, förstatligande, att privat egendom övertas av staten
eller av samhället.
nationalsocialism
nationalsocialism, tysk politisk rörelse, se nazism.

nattväktarstat
nattväktarstat, uttryck tillskrivet Ferdinand Lassalle, som skall ha
präglat det som en ironisk beskrivning av den klassiska liberalismens
uppfattning att statens uppgifter bör vara begränsade till det minimum
som krävs för att upprätthålla lag och ordning i samhället.
nazism
nazism, nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som utgjorde
idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och dess maktperiod
1933–45.
nyfascism
nyfascism, även neofascism, samlingsbenämning på
högerextremistiska rörelser och partier som i fråga om program,
symboler och aktionsformer anknyter till fascismen och nazismen.
nyliberalism
nyliberalism, politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den
klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets
utveckling utan statsingripanden.
nynazism
nynazism, neonazism, benämning på de politiska grupper och idéer
som knyter an till den nazistiska ideologin och politiska strategin.
peronism
peronism, politisk rörelse och ideologi i Argentina, uppbyggd av och
kring president Juan Perón.
Georgij Plechanov
Plechanov, Georgij Valentinovitj, 1856–1918, rysk revolutionär.
politik
politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga
sammanhang.

Nicos Poulantzas
Poulantzas,Nicos, 1936–79, grekisk-fransk politisk teoretiker.
proletariatets diktatur
proletariatets diktatur, beteckning som härrör från den franske
revolutionären Blanqui.
queerteori
queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska
perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan
1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter,
strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.
radikaler
radikaler, i politiken i allmänhet anhängare av radikalism, vanligen
socialism eller socialliberalism jämte kulturradikalism; i speciell
mening anhängare av Radikale Venstre i Danmark eller
radikalsocialisterna i Frankrike.

Henri de Saint-Simon
Saint-Simon, Henri de Rouvroy de, 1760–1825, greve, fransk politisk
tänkare.
socialdemokrater
socialdemokrater, benämning på socialister som vill omvandla
samhället genom reformer inom ramen för politisk demokrati, ibland
kallade reformister.
socialdemokrati
socialdemokrati, politisk internationell rörelse som i demokratiska och
parlamentariska former vill verka för en planmässig ekonomisk
hushållning under samhällets ledning, rättvis fördelning av
produktionsresultatet och sociala och kulturella reformer.
socialdemokratiska partier
socialdemokratiska partier, reformistiskt inriktade socialistiska
partier, finns i flertalet industriländer.

reaktionär
reaktionä´r, ursprungligen benämning på politiker eller politisk
tänkare som under franska revolutionen och Napoleontiden önskade en
fullständig återgång till förhållandena före 1789.

socialisering
socialisering, överförande av egendom från privat till statlig eller
offentlig ägo.

reformism
reformism, motsatsen till revolutionär uppfattning.

socialism
socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som
rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.

revisionism
revisionism, ursprungligen den ståndpunkt som Eduard Bernstein
utvecklade i revisionismstriden.

socialist
socialist, anhängare av en socialistisk samhällsåskådning.

revisionismstriden
revisionismstriden, benämning på debatten mellan tyska socialister
angående marxismens riktighet.

socialistiska partier
socialistiska partier, benämning på politiska partier som eftersträvar
en socialistisk samhällsordning.

socialliberalism
socialliberalism, åsiktsriktning inom liberalismen som starkare
betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda.

ujamaa
ujamaa, benämning på den typ av afrikansk socialism som utvecklades
av Tanzanias president Julius Nyerere.

solidaritet
solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass,
nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.

utopisk socialism
utopisk socialism, gängse benämning, i grunden negativ, på den art av
politiskt tänkande som utvecklades framför allt under 1800-talets förra
hälft av tänkare som Robert Owen, Henri de Saint-Simon och Charles
Fourier.

stalinism
stalinism, ett ur sovjetledaren Josef Stalins styre framväxt totalitärt
samhällssystem, innefattande en diktatorisk kommunistisk
maktutövning, planekonomi, en heltäckande sovjetideologi och en
omfattande kommandoadministrativ apparat med repressiva
funktioner.

vänstern
vänstern, politisk term, benämning på partier och andra grupper som
vill minska eller utplåna ojämlikheter i samhället och allmänt betonar
behovet av samhällsförändringar.

stat
stat har alltsedan antiken definierats på olika sätt med hänsyn till
karaktär, organisation och uppgifter.

vänsterpartier
vänsterpartier, partier som politiskt företräder vad som vid varje
särskilt tillfälle räknas som vänsterideologi (jfr vänstern).

syndikalism
syndikalism, utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den
centrala statsmakten och centralism i alla dess former och förordar
lokalt fackligt inflytande och lokala avtal.

vänstersocialister
vänstersocialister, kollektiv benämning på de socialdemokratiska
partiernas vänsterflyglar samt de partier som framgått ur dessa.

titoism
titoism, benämning på den form av kommunism, som utvecklades i
Jugoslavien under Tito.

vänstervågen
vänstervågen, benämning på den politiska vänstervind som under
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet påverkade
samhällsdebatten inom flertalet västländer.

Alexis de Tocqueville
Tocqueville, Alexis de, född 29 juli 1805, död 16 april 1859, fransk
politisk filosof.

världsfederalism
världsfederalism, idépolitisk åsikt enligt vilken en global union med
federalt statsskick bör skapas. “

trotskism
trotskism, politisk och ideologisk riktning som hämtar sin
utgångspunkt i Trotskijs idéer.

Så styrs Sverige.

Framtidskommissionens medlemmar

Från regeringens hemsida, regeringen.se , 14 dec 2011.

Följande personer ingår i Framtidskommissionen:

	

	

	

	

	

	

	

	


Fredrik Reinfeldt. Statsminister och kommissionens ordförande
Koordinerar utredningen om vår demografiska utveckling.

	

	

	

	

	

	

	

	


	

 	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


Framtidskommissionen
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 Om Framtidskommissionen
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 Fyra utmaningar
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 Intervjuer och reportage
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 Press
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Har inte undermenyer Kontakta oss
Ansvarigt statsråd
•	

Fredrik Reinfeldt Statsminister
	

 •	

Jan Björklund Utbildningsminister, vice statsminister
	

 •	

Annie Lööf Näringsminister
	

 •	

Göran Hägglund Socialminister

Jan Björklund. Utbildningsminister. Koordinerar utredningen om
integration, jämställdhet, demokrati och delaktighet.
Annie Lööf. Näringsminister
Koordinerar utredningen om en hållbar tillväxt i globaliseringens tid.
Göran Hägglund. Socialminister. Koordinerar utredningen om rättvisa
och sammanhållning.
Viveca Ax:son Johnson. Styrelseordförande i Nordstjernan. 48 år och
född i Stockholm. Ordförande i familjeföretaget Nordstjernan AB samt
ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för
allmännyttiga ändamål.
Klas Eklund. Ekonom och professor Lunds universitet. 59 år och född
i Ängelholm. Senior Economist på SEB samt adjungerad professor vid
Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. SEB:s chefekonom mellan
1994 och 2007, ledde regeringens produktivitetsdelegation 1990-91.
Helena Jonsson. Ordförande i LRF. 45 år och född i Eksjö. Förbundsordförande i LRF sedan våren 2011. Har tidigare varit LRF:s vice
ordförande och styrelseledamot. Är också egen företagare inom
lantbrukssektorn.

Pekka Mellergård. Docent i neurokirurgi och högskolerektor. 54 år
och född i Örebro. Neurokirurg och rektor på Örebro Teologiska
Högskola. Redaktör och ansvarig utgivare för kulturtidskriften NOD.
Eva Nordmark. Ordförande i TCO. 40 år och född i Luleå. Ordförande för TCO sedan 2011. Sedan länge aktiv i fackföreningssammanhang, senast som ordförande för SKTF mellan 2004 och 2011.
Johan Rockström. Professor och chef. 46 år och född i Finspång.
Professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet. Chef
för Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience
Centre.

Fyra utmaningar - fyra utredningar
Regeringen har identifierat fyra utmaningar som
Framtidskommissionen kommer att titta närmare på. Utifrån dem
kommer det att tillsättas fyra framtidsutredningar inom ramen för
kommissionens arbete. Partiledarna i regeringen får särskilt ansvar för
att koordinera och följa varsin utredning. Framtidskommissionen ska
också aktivt bjuda in medborgare från hela Sverige för att höra deras
synpunkter på framtidens Sverige.
	

 	


Mernosh Saatchi. VD Humblestorm. 32 år och född i Stockholm.
Grundare, ägare och vd för kommunikationsbyrån Humblestorm Event
& Kommunikation och bemanningsföretaget Humblestorm Bemanning & Rekrytering.

	

 	


Lars Trägårdh. Professor Ersta Sköndal högskola. 58 år och född i
Helsingborg. Professor i historia vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Tidigare verksam i flera år som historieprofessor vid Barnard
College, Columbia University.

	

 	


Stina Westerberg. Generaldirektör Statens musikverk. 49 år och född
i Stockholm. Generaldirektör för Statens musikverk. Tidigare vd för
Svensk musik, för Vadstena-Akademien och med ett förflutet som
flöjtist.
Jesper Strömbäck. Chef för sekretariatet. 40 år och född i Göteborg.
Professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid
Mittuniversitetet i Sundsvall.

	

 	


Utmaning 1: En åldrande befolkning
Livets faser ser annorlunda ut nu än för bara 50 år sedan. Förr
var vi barn, sedan vuxna, sedan gamla. Nu väntar allt fler med
att börja jobba och starta familj. För många kommer tiden som
pensionär att bli den längsta fasen i livet.
Utmaning 2: Delaktighet och jämställdhet
Sverige är i många delar ett både jämlikt och jämställt land.
Men ibland når vi inte ända fram. Vi lyckas inte alltid ta vara på
alla människors kompetens och kunnande. Hur blir vi bättre på
det?
Utmaning 3: Grön tillväxt
Utveckling och innovation bidrar till att lösa samhällsproblem i
Sverige och i resten av världen. En alltmer globaliserad värld
har hjälpt människor att resa sig ur fattigdom.
Utmaning 4: Samhällets orättvisor
Vår bästa tid är nu. I alla fall om man ser till svenskarnas
materiella standard. Vi har som grupp helt enkelt aldrig haft det
bättre ställt än i dag, trots den ekonomiska turbulens som har
drabbat vår omvärld de senaste åren.

Statsrådsberedningen, 16 november 2011
Framtiden presenterad på en eftermiddag
- Genom att se vad som är på väg, kan vi bättre förbereda oss för
det, sa statsminister Fredrik Reinfeldt när han på tisdagen presenterade
regeringens Framtidskommission på en gymnasieskola i
Stockholmsförorten Blackeberg.
Kommissionen ska rikta blicken flera år fram i tiden. I samband
med att kommissionens medlemmar presentades diskuterade
företrädare för olika grupper och åsikter sin syn på vad som är viktigt
för framtiden.
Ett viktigt inslag i arbetet för Framtidskommissionens 13 medlemmar är öppenhet och dialog. Näringsminister Annie Lööf sa att
kommissionen kommer att bjuda in till både fysiska och digitala möten
för att så många som möjligt ska få chans att påverka arbetet. Och
redan presentationen i en fullsatt aula på Blackebergs gymnasium
präglades av många olika perspektiv på framtidsfrågorna.
Svenska Institutets generaldirektör Annika Rembe inledde med att
prata om Sverigebilden, alltså den bild som omvärlden och svenskarna
själva har av Sverige. Hon sa att i en globaliserad värld där gränserna
bli allt mindre betydelsefulla och tillväxt och utveckling sker på nya
marknader så måste Sverige ha ett starkt varumärke för att attrahera
människor och investeringar. Svenska Institutets analyser visar att
västvärlden har en positiv men delvis föråldrad bild av Sverige. Enligt
Annika Rembe är en stor utmaning inför framtiden hur vi ska nå
ungdomar och attrahera talanger som vill komma till Sverige och leva
och bidra till utvecklingen.
"Ungdomar är inte framtiden"Anders Hallgren från
Ungdomsbarometern som satt med i eftermiddagens paneldiskussion
sa att för dagens unga är det en prioriterad fråga att få ett jobb som

man både tycker om och som man kan försörja sig på. Han lyfte
paradoxen att samtidigt som många unga är arbetslösa finns det
branscher med arbetsbrist och han tyckte därför att kommissionen ska
fundera på diskrepansen mellan ungdomars val, skolsystemets
utformning och hur arbetsgivarna gör när de rekryterar. Elsa Saboonchi
från TCO fyllde i att facket måste koncentrera sig på sina kärnfrågor,
det vill säga att vara med och skapa ett schysst arbetsliv där det finns
utrymme för både yrkesmässig utveckling och möjlighet till ett liv vid
sidan om jobbet.
I samma panel satt också Sofia Falk från Wiminvest och ordförande
för Sveriges ungdomsorganisationer Seher Yilmaz. Samtliga var
överens om att unga har ett stort engagemang och en stor kompetens
och att det är viktigt att ta vara på unga människor här och nu.
- Vi får ständigt höra att vi unga är framtiden, sa Seher Yilmaz. Men
det är vi inte, vi representerar samtiden och vi vet själva vilka lösningar
som passar för oss. Ungdomsorganisationerna är en del av lösningen för
vi skapar en känsla av innanförskap.
När blir vi jämställda? Sofia Falk, vars företag jobbar med
talangprogram för unga kvinnor, uppmanade kommissionen att fortsätta
jobba med jämställdhetsfrågan. Enligt henne tror många att det kommer
att lösa sig av sig självt bara nästa generation tar över, men hon tror
själv inte att det är så lätt. Det påståendet väckte reaktioner från
gymnasieeleverna i publiken som inte var lika pessimistiska som Sofia
Falk. "Skulle vi bli sämre på jämställdhet bara för att vi blir chefer?"
som en av eleverna uttryckte det.
Världen flyttar in till stan. Fotografen Jens Assur visade ett bildspel
med foton från storstäder som New Delhi, Los Angeles och Rio. Och så
Bollnäs. Med det ville han visa på urbaniseringen som pågår i
rekordartad hastighet runt om i världen och den tillhörande

avbefolkningen av landsbygden. Hur ska vi få en miljö som är i
gungning att fungera med en ekonomi som är i gungning frågade han.
När det blev partiledarnas tur på scenen presenterade de sina
respektive områden inom Framtidskommissionens arbete som de har
ansvar för. Utbildningsminister Jan Björklund konstaterade att när man
väljer ett antal frågor att fokusera på så kan man få frågor om varför
man har valt bort alla andra saker som är viktiga för framtiden. Han
förklarade det bland annat med att regeringen redan har fördjupat sig i
vissa frågor, bland annat genom Globaliseringsrådet som arbetade
under förra mandatperioden.
"Bra med någon äldre" Slutligen var det panelens tur att presenteras.
De som fanns på plats på Blackebergs gymnasium kom upp på scenen
och berättade om varför de hade tackat ja till uppdraget och vad de vill
bidra med. Ekonomiprofessorn Klas Eklund som även är ekonom på
banken SEB sa att han var stolt över att ha blivit tillfrågad och tillade
med glimten i ögat "särskilt dessa dagar då bankekonomer inte är så
populära".
- Jag har också konstaterat att jag är äldst i kommissionen. Det har
pratats om betydelsen av unga här idag, men jag kan också konstatera
att för att säga något om framtiden så är det bra att veta något om
historien.
Uppdrag: Framtiden Välkommen till framtiden! Ladda ner en
fickfolder om Framtidskommissionen.
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Demokratins historia
Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt, vilket
betyder att all offentlig makt utgår från folket. På nationell nivå
representeras folket av riksdagen, som har den lagstiftande makten.
Regeringen verkställer riksdagens beslut och tar fram förslag till nya
lagar eller lagändringar.
Ett viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i en demokrati är de
allmänna valen som hålls vart fjärde år. Då har du som en av landets
cirka 7 miljoner röstberättigade en möjlighet att påverka vilka partier
som ska representera dig i riksdag, landsting och kommuner. Det finns
emellertid många sätt att påverka den svenska politiken, till exempel att
delta i folkomröstningar, gå med i politiska partier eller att skicka in
remissvar på betänkanden som regeringen lägger fram.
Hur Sverige ska styras framgår av grundlagarna. I dessa finns
bestämmelser om förhållandet mellan den beslutande och den
verkställande makten, samt vilka fri- och rättigheter medborgarna har.

Bland annat garanterar regeringsformen medborgarna rätten att fritt
söka information, hålla demonstrationer, bilda politiska partier och
utöva sin religion.

fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen. Myndigheten är
politiskt styrd. Regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor
som ska prioriteras. Alla departement leds av ett statsråd.

I en annan av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, har principen
om handlingars offentlighet skrivits in för att garantera ett öppet
samhälle med tillgång till information om riksdagens, regeringens och
myndigheternas arbete. Öppenheten ger svenska folket rätt att ta del av
allmänna handlingar, en möjlighet alla kan utnyttja när de så önskar.

Varje statsråd har en politisk stab. Den politiska staben består oftast av
en statssekreterare, en pressekreterare och en eller flera politiskt
sakkunniga. De hjälper statsrådet i det politiska arbetet. Om statsrådet
avgår slutar även de politiskt anställda sin anställning i
Regeringskansliet.

I följande artiklar finns mer läsning om demokratin i Sverige och om
dina möjligheter att påverka den.

Av Regeringskansliets omkring 4 350 anställda är cirka 200 personer
politiskt rekryterade. All annan personal har kvar sina anställningar
inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Så arbetar regeringen och Regeringskansliet

Tjänstemännen i Regeringskansliets departement hjälper regeringen
med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och
utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar
också med att styra de statliga myndigheter som sorterar under
respektive departement genom att ta fram underlag till de årliga
regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet.
Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, kan också
ingå i arbetet.
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Rosenbad och Regeringskansliets historia
Vart fjärde år väljer svenska folket sina representanter till riksdagen.
Riksdagen utser en statsminister som får i uppdrag att bilda regering.
Regeringen styr Sverige genom att den verkställer riksdagens beslut
och tar initiativ till nya lagar eller lagändringar. Till sin hjälp i arbetet
har regeringen Regeringskansliet och cirka 400 statliga myndigheter.
Regeringskansliet är en sammanhållen myndighet som består av
statsministerns kansli, Statsrådsberedningen, de elva

Den svenska förvaltningsmodellen - tre nivåer
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Har inte undermenyer Den nationella nivån - riksdag och
regering
Har inte undermenyer Den regionala nivån
Har inte undermenyer Den lokala nivån

Den svenska förvaltningsmodellen
I Sverige finns det två politiska nivåer. På nationell nivå är det
riksdagen som är det politiska beslutsorganet. På lokal nivå finns det
två politiska organisationer, kommuner och landsting. Dessa är
likställda i grundlagen men skiljer sig genom vilka uppgifter de har
och utifrån vilket geografiskt område de ansvarar för. Vart fjärde år är
det allmänna val till dessa politiska församlingar. Genom EUmedlemskapet finns det en ytterligare en politisk aktör.
Det svenska samhället har tre styrnivåer: nationell, regional och
lokal. Nedan och på följande sidor kan du läsa mer om hur arbetet
med att fatta beslut och styra Sverige fungerar på de olika nivåerna i
samhället.
Nationell nivå. På nationell nivå representeras befolkningen av
riksdagen, som har den lagstiftande makten. Initiativ till nya lagar tas
av regeringen, som också verkställer riksdagens beslut. Till sin hjälp
har regeringen ett regeringskansli med ett antal departement samt cirka
400 statliga myndigheter.
Regional nivå. Sverige är indelat i 21 län. I varje län finns en statlig
regional myndighet, länsstyrelsen. Vissa statliga myndigheter har
också verksamhet på regional och lokal nivå. Det finns det 20
landsting som leds av en politisk församling. Landstingens
huvudskaliga uppgift är sjukvård. Länen och landstingen omfattar

samma geografiska områden (med ett undantag) och man brukar därför
gemensamt se dessa som den regionala nivån.
Lokal nivå. Sverige är indelat i 290 kommuner. I varje kommun finns
en folkvald församling, kommunfullmäktige, som beslutar om
kommunens egna frågor.
Europeisk nivå. Med EU-inträdet 1995 fick det svenska samhället
ytterligare en styrnivå: den europeiska. Som medlem omfattas Sverige
av EU:s regelverk och deltar i beslutsprocessen när nya gemensamma
regler ska utarbetas och beslutas. Sverige företräds av regeringen i
Europeiska unionens ministerråd, som är EU:s högsta beslutande organ.
Under Sverige och EU kan du läsa mer om EU-samarbetet.
Ansvarsfördelning mellan nivåerna. I regeringsformen anges att det
ska finnas kommuner och landsting och att deras uppgifter ska
bestämmas i lag. Där regleras också deras möjligheter att ta ut skatt. I
Sverige är ansvaret för de offentliga uppgifterna till stor del lagda på
kommunerna och landstingen. Detta innebär att det kommunala
självstyret i Sverige är starkt och omfattar stora verksamheter.
Landstingen och kommunerna är likställda vilket innebär att
landstingen inte står över kommunerna.

Sverige och EU
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Så styrs EU - EU:s institutioner
Lagstiftning i EU
Har inte undermenyer EU:s grundfördrag
Har inte undermenyer Sveriges representation i olika EU-organ
Sveriges väg till EU-medlemskap
Har inte undermenyer Sveriges roll i EMU och eurosamarbetet

Sverige och EU. EU-medlemskapet innebär att Sverige är delaktigt i
EU:s arbete och har möjlighet att påverka de beslut som fattas. Här
kan du läsa mer om regeringens roll i EU-samarbetet, hur EU styrs och
om hur man kan påverka beslutfattandet.
Sverige är medlem av Europeiska unionen (EU) sedan den 1 januari
1995. Det innebär bland annat att vissa beslut som tidigare fattades i
Sveriges riksdag, numera fattas gemensamt tillsammans med övriga
EU-länder. Det gäller till exempel regler för handel med länder utanför
EU, regler för stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling och kvoter
för hur mycket fisk som får fiskas i Östersjön varje år. Lagstiftning
som rör skatter, sjukvård, utbildning med mera påverkas inte av EUsamarbetet.
Regeringens roll i EU-arbetet Regeringens roll i EU-arbetet består i
att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd,
som ofta kallas ministerrådet. Statsministern har också det
övergripande ansvaret för utvecklingen och samordningen av Sveriges
EU-politik.
Hitta rätt och påverka i EU. Det finns olika kanaler att använda för
den som vill veta mer om EU, få bättre insyn i en viss fråga och
påverka beslutsfattandet.

För att få veta mer om utvecklingen inom ett visst politikområde,
kontaktar man i första hand ansvarigt departement. Du kan också
kontakta departementens handläggare vid EU-representationen i
Bryssel, som är Regeringskansliets förlängda arm i EU.
EU:s institutioner nås via EU:s gemensamma webbportal "Europa".
Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har
informationskontor i Sverige som även har egna webbplatser.
EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk information
om aktuella EU-frågor och om EU-arbetet i den svenska riksdagen.
EU-upplysningen ger också råd och vägledning till EU:s institutioner,
beslutsprocesser, fördrag och rättsakter, historik med mera.
Relaterat
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Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009
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 Följ regeringens arbete i EU
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 EU-representationens startsida
Externa länkar
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EU-upplysningens webbplats
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 Webbportalen Europa
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 Webbplats för Europeiska kommissionens representation i
Sverige
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 Webbplats för Europaparlamentets kontor i Sverige

Internationellt samarbete: Sverige och FN
•	


Har inte undermenyer FN:s organisationer och program

Sverige blev medlem i FN 1946, året efter det att organisationen
bildadats. Sedan dess har ett aktivt engagemang i FN utgjort en
hörnsten i svensk utrikespolitik. Sverige är en av de största
bidragsgivarna till FN och ett av de länder som uppfyller FN:s
biståndsmål om 0,7 procent av BNI.
Sveriges regering, med ett brett stöd i riksdagen, ser det
multilaterala samarbetet som det viktigaste instrumentet för att komma
till rätta med de stora överlevnadsfrågorna. Denna uppgift kräver ett
starkt FN och ett nära samarbete med regionala och andra
organisationer.
Sverige har deltagit i flertalet fredsbevarande operationer sedan
1960-talet. Mer än 70 000 svenskar har gjort FN-tjänst genom åren
och åtskilliga svenskar har arbetat som FN-medlare.
Sverige verkar inom ett brett spektrum av FN:s och dess fackorgans
arbetsområden. Vi har funnits bland initiativtagarna till viktiga
sakfrågor som dödsstraffets avskaffande, barns rättigheter, avskaffande
av apartheid, tortyrkonventionen, liksom inom områden som
nedrustning, miljö och narkotikabekämpning.
Vår säkerhet förutsätter ett starkt FN Sveriges starka stöd till FN är
det främsta uttrycket för våra ansträngningar att värna internationell
fred, säkerhet och utveckling. Bara FN har den bredd och den
legitimitet som krävs för den globala säkerheten. FN är ett oumbärligt
forum, en oumbärlig normbildare och en garant för folkrätten anser
regeringen.
Vid tre tillfällen har Sverige varit medlem i FN:s säkerhetsråd:
1957-58, 1975-76 och 1997-98.

Drygt två miljarder kronor till FN budgetåret 2001/02. Sverige är en
av de största bidragsgivarna till FN. Vår obligatoriska andel i budgeten
uppgår till 1,035 procent. Utöver detta ger Sverige varje år omfattande
frivilliga bidrag till FN:s fackorgan, utvecklingssamarbete och
humanitära insatser. Vårt samlade stöd till FN-systemet uppgick till
drygt 2 miljarder kronor under budgetåret 2001/02.
Sverige betonar traditionellt vikten av kostnadseffektivitet inom FN:s
budget. Genom att framhålla behovet av ökad samordning mellan olika
delar av FN-systemet vill Sverige att FN ska bli bättre på att utnyttja de
knappa resurserna och förbättra kvaliteten på verksamheten. Beslut om
omfördelningar, nedläggning av föråldrad verksamhet och
tidsbegränsningar för program är nödvändiga för att FN ska kunna satsa
resurser på framväxande, prioriterade frågor inom existerande
budgetramar.
Svenskar i FN. Enskilda svenskar har med framgång tjänat FN i olika
funktioner. Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare 1953-1961.
Den förste FN-medlaren var Folke Bernadotte. Efter honom har flera
andra svenskar haft medlaruppdrag: Gunnar Jarring, Olof Rydbeck,
Olof Palme och Jan Eliasson. Andra som de senaste åren haft
framträdande positioner inom FN är Jan Mårtensson, Rolf Ekéus, Carl
Bildt, Hans Corell och Hans Blix.
Relaterat
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Regeringens FN-politik
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FN:s webbportal

Sveriges regeringar under 100 år

1917-10-19
1920-03-10 Nils Edén Koalition: Liberal, Socialdemokratisk

Nedan finner du en förteckning över de ca 40 olika regeringar som har
styrt Sverige under de senaste 1900-talets början.

1920-03-10
1920-10-27 Hjalmar Branting Socialdemokratisk

Årtal Statsminister Typ av regering

1920-10-27
1921-02-23 Louis De Geer (dy) Ämbetsmannaministär

1900-09-12
1902-07-0 Fredrik von Otter Borgerlig
1902-07-05
1905-04-13 Erik Gustaf Boström Borgerlig
1905-04-13
1905-08-02 Johan Ramstedt Expeditionsministär
1905-08-02
1905-11-07 Christian Lundeberg Borgerlig samlingsregering
1905-11-07
1906-05-29 Karl Staaff Liberal
1906-05-29
1911-10-07 Arvid Lindman Höger
1911-10-07
1914-02-17 Karl Staaff Liberal
1914-02-17
1917-03-30 Hjalmar Hammarskjöld Höger
1917-03-30
1917-10-19 Carl Swartz Höger

1921-02-23
1921-10-13 Oscar von Sydow Ämbetsmannaministär
1921-10-13
1923-04-19 Hjalmar Branting Socialdemokratisk
1923-04-19
1924-10-18 Ernst Trygger Höger
1924-10-18
1925-01-24 Hjalmar Branting Socialdemokratisk
1925-01-24
1926-06-07 Rickard Sandler Socialdemokratisk
1926-06-07
1928-10-02 Carl Gustaf Ekman Koalition: Frisinnad, Liberal
1928-10-02
1930-06-07 Arvid Lindman Höger
1930-06-07
1932-08-06 Carl Gustaf Ekman Frisinnad
1932-08-06
1932-09-24 Felix Hamrin Frisinnad

1932-09-24
1936-06-19 Per Albin Hansson Socialdemokratisk

1978-10-18
1979-10-12 Ola Ullsten Folkpartiet

1936-06-19
1936-09-28 Axel Pehrsson (i Bramstorp) Bondeförbundet

1979-10-12
1981-05-19 Thorbjörn Fälldin
Koalition: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet

1936-09-28
1939-12-13 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk,
Bondeförbundet

1981-05-19
1982-10-08 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Folkpartiet

1939-12-13
1945-07-31 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk,
Bondeförbundet, Folkpartiet och Högern

1982-10-08
1986-02-28 Olof Palme Socialdemokratisk

1945-07-31
1946-10-06 Per Albin Hansson Socialdemokratisk
1946-10-11
1951-10-01 Tage Erlander Socialdemokratisk
1951-10-01
1957-10-31 Tage Erlander Koalition: Socialdemokratiskt,
Bondeförbundet
1957-10-31
1969-10-14 Tage Erlander Socialdemokratisk
1969-10-14
1976-10-08 Olof Palme Socialdemokratisk
1976-10-08
1978-10-18 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Moderata
samlingspartiet och Folkpartiet

1986-03-01
1990-02-26 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk
1990-02-26
1991-10-04 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk
1991-10-04
1994-10-07 Carl Bildt Koalition: Moderata samlingspartiet,
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet
1994-10-07
1996-03-22 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk
1996-03-22
2006-10-06 Göran Persson Socialdemokratisk
2006-10-06 Fredrik Reinfeldt Koalition: Moderata samlingspartiet,
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet
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Försvarsdepartementet
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som
regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för
skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra
påfrestningar på samhället i fred.
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Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma
resurs och ansvarar för departementsövergripande
förvaltningsfrågor.
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Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat
lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården,
migration och asyl.
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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna
arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den
svenska EU-politiken.

Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och
idrottsfrågor.
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Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för
arbetsmarknadspolitik, arbetslivpolitik, diskriminerings- och
integrationsfrågor samt frågor om urban utveckling.

Landsbygdsdepartementet
Landsbygdsdepartementet ansvarar bland annat för frågor som
gäller jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor,
djurskydd, livsmedel samt jakt och viltvård.
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Miljödepartementet
Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik,
kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning
och miljöövervakning.
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Näringsdepartementet
Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör
näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt
regional utveckling.

Regeringen och departementen. Från hemsidan 14 dec 2011.
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Om Regeringskansliet
Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Tidigare statsråd

Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk
politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och
försäkringar, internationellt ekonomiskt samarbete samt statligt
företagsägande.
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Socialdepartementet
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd,
ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård,
främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades
rättigheter, bostadsfrågor, statlig förvaltning, länsstyrelser,
kommuner och landsting samt trossamfund.
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Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet
och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning,
jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.
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Utrikesdepartementet
Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga
regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till
UD:s uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna
den svenska utrikespolitiken.
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EU-representationen
EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i
Bryssel. Här arbetar personal från alla departement med att
driva Sveriges linje i EU-politiken.
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Om Regeringskansliet - övergripande information om
myndigheten
Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med
jämställdhetsfrågor, mångfald, hälsa i arbetslivet,
internrevision och miljöledning. Ta även del av årsböcker,
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Fredrik Reinfeldt Statsminister
Anders Borg Finansminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister
Annie Lööf Näringsminister
Beatrice Ask Justitieminister
Birgitta Ohlsson EU-minister
Carl Bildt Utrikesminister
Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister
Erik Ullenhag Integrationsminister
Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Ewa Björling Handelsminister
Gunilla Carlsson Biståndsminister
Göran Hägglund Socialminister
Hillevi Engström Arbetsmarknadsminister
Jan Björklund Utbildningsminister
Lena Adelsohn Liljeroth Kulturminister
Lena Ek Miljöminister
Maria Larsson Barn- och äldreminister
Nyamko Sabuni Jämställdhetsminister
Peter Norman Finansmarknadsminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Sten Tolgfors Försvarsminister
Tobias Billström Migrationsminister
Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister

8 april 2004. Från http://wimnell.com/omr36-39k.pdf :
“Jag har noga följt riksdagens fördelningspolitik sedan 1964 och
nästan varje år lämnat kommentarer och förslag. De nuvarande statsråden var 1964 i genomsnitt 13 år gamla.
Fram till den 20 april 1989 skrev jag 4920 sidor om skatte-och
bidragssystem o d. Den 20 april 1989, som var SAPs hundraårsdag,
började jag en ny serie som då började med sidan 1. Mina utredningar
har vanligen gått till statsråd, i första hand statsministrar, finans- och
skatte-, social-, och bostadsministrar, till ledarna för alla eller de
största partierna inom eller utom regeringen, samt ibland till riksdagsutskott. Sedan jag börjat lägga in skatteutredningarna på min hemsida,
http://wimnell.com , har den gamla sidnumreringen upphört. Sista
sidnumret var 3557 den 8 april 2004.

sambeskattningen, men Sträng lyckades inte göra en reform som
tillgodosåg kravet på skatt efter förmåga vilket hade varit möjligt. Ett
led i reformen var en hemmamakeskattereduktion, som till en del fyllde
några krav om skatt efter förmåga. Denna skattereduktion smäl-te sedan
bort med inflationen och togs såsmåningom bort helt. När den togs bort
hade hushållsstrukturen förändrats så att det inte fanns många
hemmafruar kvar.
Det har hela efterkrigstiden funnits sådana som klagat över höga
marginalskatter. I skattepropositionen 1970 tog Sträng bort allt om
marginalskatter, han menade, att det viktiga var skatterna och inte marginalskatterna. Efter reformen var visserligen skatteskalan vid höga
inkomster böjd uppåt, men det fanns en komponent som gjorde, att
kurvan blev nästan rak. De gamla marginalskattekverulanterna fortsatte dock att tala om att marginalskatterna ökade med stigande inkomst, trots att så inte var fallet.

Under mellankrigstiden och tiden närmast efter andra världskriget
var en väsentlig del i hushållsstrukturen att av makar var den ene,
vanligen mannen, förvärvsarbetande med inkomster till hushållet, och
den andre, vanligen frun - hemmafrun, var hemma och skötte hemmet.
Skattesystemet byggde på det och innehöll sambeskattning av makarna. Kvinnorna skulle bli gifta och försörjda. Ogifta kvinnor fick
försörja sig själva. Sedan började fruarna ta arbete och systemet med
sambeskattning började te sig alltför ålderdomligt.
Bl a med uppgiften att avskaffa sambeskattningen arbetade Allmänna Skatteberedningen i början av 60-talet. Utredningens förslag var dåliga, det enda som kom ut av utredningen var momsen. Finansminister Gunnar Sträng (s) tillsatte Familjeskatteberedningen, som lämnade
förslag som kan betecknas som svagsinta.
Gunnar Sträng utfomade på egen hand, med sina närmaste medhjälpare, 1970 års skattereform. I reformen avskaffades, huvudsakligen,

Under 50-och 60-talen var bostadsbristen ett stort politiskt kapitel.
Det s k miljonprogrammet under 60-talet och början av 70-talet gav en
miljon nya bostäder, en fantastisk satsning. Efteråt har många klankat
på bostäderna från programmet, men lägenheterna håller god standard.
Brådskan att bygga bort bostadsbristen gjorde att det blev många stora
flerbostadshus, som sedan ogillades av somliga. De som fick bostäder
fick ändå någonstans att bo, vilket är en fördel. På senare tid har
kommit propåer om att stadslandskapen är för litet stadslika och att det
behövs mer tät bebyggelse. När miljonprogrammet var utfört gick
musten ur och det har sedan knappast funnits någon bostadspolitik med
prisvärt engagemang. Efter miljonprogrammet följde småhusbyggande. Ingvar Carlsson var den förste bostadsministern (som
inrättades på 70-talet, nu finns ingen bostadsminister) och avskaffade
paritetslånen som betalades av de boende och ersatte dem med räntebidrag som betalades av staten. Senare har gjorts försök att förbättra
bostadsfinansieringssystemet.

Något om skatte- och bidragshistoria.

I 1970 års skatterform fanns kvar den kapitalinkomstbeskattning
som gjorde att det gick att tjäna stora pengar på ränteavdrag, eftersom
skattelättnad av ränteavdrag följde förvärvsinkomstens marginalskatt. I
1982 års skatterform ändrades dessa avdragseffekter något. I 1990 års
skattereform skildes kapitalinkomstskatten från skatt på andra inkomster, varigenom effekterna av ränteavdragen fick en bättre form.
Det har hänt mycket i skattesystemet sedan 1970. En tid minskades
inkomstskatterna och i stället ökades arbetsgivaravgifterna. Senare har
det gått i andra riktningen: arbetsgivaravgifter har minskats och istället
har införts egenavgifter på inkomstsidan, och nu håller man på och
reducerar egenavgifterna genom avdragsrätter.
Bostadsbidragen har ändrats många gånger sedan 1970 och sällan
med goda resultat. Många av dem som i regeringarna sysslat med bostadsbidrag har blivit landshövdingar. Långa tider levde riksdagsmännen i tron att barnen i Sverige bara bestod av tvillingar, man buntade ihop barnen två och två och gav bostadsbidrag per par. För avtrappning av bostadsbidrag fanns länge två procensatser, den högsta 23
%, nu är det en på 20%. I mitten på 70-talet förlorade socialdemokraterna regeringsmakten till de borgerliga, som införde flerbarnstillägg. 1982 återtog socialdemokraterna makten.
I skattesystemet fanns mellan 1970 och 1990 mycket höga marginalskatter vid höga inkomster. Bostadsbidrag kunde utgå vid mycket
höga inkomster i fall med många barn, och vid höga inkomster kunde
summan av avtrappning och marginalskatt ligga nära 100 %. Hans
Gustafsson var den bäste bostadsministern och på mitt förslag överförde han en del av bostadsbidragen till ej avtrappade flerbarnstillägg,
vilket i några fall minskade de annars otrevliga höga summamarginaleffekterna.
Hans Gustafsson införde också, efter påpekanden från mig, bostadsbidrag för barnlösa med låga inkomster, dels ett s k ungdoms-

bostadsbidrag, dels ett bidrag för äldre icke-pensionärer med låga
inkomster. Det senare bidraget har i ovist nit tagits bort i samband med
nedragningarna under 90-talet, men bör återinföras enligt mina förslag.
I 1990 års skattereform sänktes marginalskatten mycket avsevärt för
de högsta inkomsterna, reformatorerna räknade med “dynamiska
effekter” som skulle göra så att staten ändå skulle få in tillräckligt med
pengar för den förlust staten gjorde med de sänkta marginalskatterna.
De dynamiska effekterna som verkligen uppstod skulle redovisas när de
hade uppstått. Redovisningar har förekommit, men har smygits
undan, det har nog inte uppstått så mycket dynamiska effekter man
hoppats på, men det är inte heller lätt att räkna ut. Nu är det glömt att
marginalskatterna sänktes rejält för höga inkomster och höginkomsttagare fortsätter med att kräva sänkta marginalskatter.
I samband med 1990 års skattereform ändrades bostadsbidragen för
barnfamiljerna. Ändringarna av skatterna medförde behov av ändrade
bobidrag, och barnfamiljerna kompenserades i bostadsbidragen, noga
räknat kompenserades två gånger, men det var det nog inte många som
förstod. En förändring var att tidigare fem kategorier barnantal
minskades till tre: ett, två och tre+. Det finns numera inte många
familjer med fyra eller fler barn.
En epokgörande och storartad förändring har inträtt med det nya
systemet med maxtaxa på dagis. Det minskar marginaleffekten för
berörda med ca 5%enheter. Märkligt är, att partier som vanligen brukar
kräva sänkta marginalskatter, ogillat maxtaxan.
I 1970 års skattereform var skatteskalan inte indexreglerad och
folkpartiledaren Bertil Ohlin, som vid den tiden var oppositionsledare,
krävde många år enträget en indexreglering. Utan indexreglering och
med inflation och högre löner fick staten in mer och mer i skatter, vilket
Gunnar Sträng gillade. I ett TV-program kommenterade Ohlin detta och

sa, att om han varit finansminister skulle han nog också gillat en
skatteskala utan indexreglering. Nu är skalan indexreglerad genom
koppling till basbelopp.
I de sista skälvande minuterna innan 1990 års skattereformproposition lades fast krävde LO och fick en förändring av grundavdraget på
så sätt, att grundavdraget vid en viss låg inkomst ökades på med 25%
(2004 20%) av ökande inkomst och sedan vid en viss inkomst litet
över 100 000 sedan minskas med 10% av ökande inkomst. Detta gör,
att en skatt längst ned på 32% minskades till 24% (2004 25,6%) i ett
intervall och därefter ökas till 35,2% för att vid vissa höga inkomster
gå ned till 32%, och över den s k brytpunkten öka till 52% och längst
upp till 57%. Detta lär vara föga känt av den stora allmänheten. I de
hjälpredor de skattskyldiga får från myndigheterna inför deklarationen
finns inte detta nämnt, däremot finns tabeller med grundavdrag för
olika inkomster, men det lär inte vara många som med ledning av
tabellerna räknar ut vilka marginalskatterna är i olika inkomstlägen.
Jag har aldrig vågat föreslå politikerna att studera systemet med
höjningar och sänkningar av grundavdraget, därför att jag fruktar att
om de okunniga politikerna ger sig på det, och börjar ändra, blir det
bara sämre.
Skatteskalan före 1970 och i 1970 års skattereform bestod av många
skikt med allt högre skattesatser. Det stora antalet skattesatser gjorde
skattesystemet onödigt otrevligt och komplicerat. Många år föreslog
jag förenklingar av skalan till tre skikt. Mina förslag har burit frukt. I
1990 års skattereform var det i princip två skikt (bortsett från det
buckliga grundavdraget), som åstadkoms av den procentuella kommunalskatten och av den kommunala plus den statliga procentuella
skatten över den s k brytpunkten, ett begrepp jag införde för länge
sedan. I slutet på 90-talet har det blivit ett skikt till allra överst där den

statliga skatten ökar till 25%. Den gamla skalan med många skikt är nu
bortglömd.
Ett stort fel med det nuvarande skattesystemet är att det inte fördelar
efter bärkraft. Enligt min mening har man ingen kraft att betala skatt
förrän man har inkomster över det som behövs för att leva med en
rimlig lägsta levnadsstandard. År 2004 är de lägsta rimliga levnadskostnaderna för vuxna icke-pensionärer avrundat 108 000 kr per år för
ensam och 162 000 kr per år för två makar/sambor. (2006 120 000
respektive 180 000) Makar/ sambor 150% av ensam. (2009 130/195)
(2010 134/201) (2011 134/201 se “Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.” http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Levnadsstandard beror av många förhållanden, men en viktig komponent är tillgången till pengar för det nödvändigaste. Det är dessa
pengar som är av intresse när man ska konstruera ett skattesystem som
fördelar efter bärkraft. Det ska redan nu sägas, att det idag, på grund av
politiskt motstånd, torde vara nästan omöjligt att konstruera ett system
som fördelar efter bärkraft, men man kan göra förbättringar i den
riktningen.
Jag har mycket ägnat mig åt dem med låga inkomster eftersom politikerna intresserar sig så litet för dem. När det gäller icke-pensionärerna är barnlösa med låga inkomster missgynnade, för dem bör infö-ras
bostadsbidrag enligt mina förslag, som jag lämnat under många år.
Bostadsbidragen för barnfamiljerna har jag lämnat förslag om. TVlicensen är en dryg post för dem med låga inkomster, den är orättvis
och missgynnar ensamstående. Licensen (avgiften) bör för hushållen
ersättas med en kollektivlicens betald av staten. Jag har lämnat förslag
om finansiering.
Jag har också ägnat mig åt annat, som jag inte vill kommentera nu.

2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2011. 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.)
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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 	

7001
918 11016 6083 72996 -61004 	

8001 1149 13788 6852 82224 -51776 	

9001 1380 16560 7621 91452 -42548 	

10001 1644 19728 8357 100284 -33716 	

11001 1943 23316 9058 108696 -25304 	

12001 2244 26928 9757 117084 -16916 	

13001 2545 30540 10456 125472 - 8528 	

14001 2846 34152 11155 133860 - 140 kris-	

15001 3147 37764 11854 142248 8248 gräns 	

16001 3448 41376 12553 150636 16636 	

17001 3749 44988 13252 159024 25024 	

18001 4050 48600 13951 167412 33412 	

19001 4351 52212 14650 175800 41800 	

20001 4682 56184 15319 183828 49828 	

21001 4983 59796 16018 192216 58216 	

22001 5284 63408 16717 200604 66604 	

23001 5585 67020 17416 208992 74992 	

24001 5886 70732 18115 217380 83380 	

25001 6201 74412 18800 225600 91600 	

26001 6532 78384 19469 233628 99628 	

27001 6863 82356 20138 241656 107656 	

29001 7524 90288 21477 257724 123724 	

30001 7854 94248 22147 265764 131764 	

35001 10134 121608 24867 298404 164404 	

40001 12784 153408 27217 326604 192604 	

45001 15434 185208 29567 354804 220804 	

50001 18323 219876 31678 380136 246136 	

55001 21223 254676 33778 405336 271336 	

60001 24123 289476 35878 430536 296536 	


-73464 (63768x2-201000)
- 55008	

Ensams
-36552
förbättring
-18096
på översk.	

-432 kris- 2006 - 2010
16392 gräns 	

 -3128	

33168	

 	

-2384
49944 	

 	

-1640
66720 	

	

-896
83496 	

 	

-152
100272	

 	

592
117048 	

	

1336
133824 	

	

2080
150600
2824
166656 	

	

3628
183434 	

 	

4372
200208 	

	

5116
216984 	

	

5860
233760 	

	

6604
250200 	

	

7180
266256 	

7504
282312
9232
314448 	

	

14020
330528 	

	

16424
395808 	

	

20860
452208 	

	

21364
508608 	

	

24364	

559272 	

 	

24496
609672 	

	

24496	

660072 	

24496

6001 680 8160
7001 911 10932
8001 1142 13704
9001 1373 16476
10001 1630 19560
11001 1930 23160
12001 2231 26772
13001 2532 30384
14001 2833 33996
15001 3134 37608
16001 3435 41220
17001 3736 44832
18001 4037 48444
19001 4338 52056
20001 4669 56028
21001 4970 59640
22001 5271 63252
23001 5572 66864
24001 5873 70476
25001 6181 74172
26001 6510 78120
27001 6843 82116
29001 7504 90048
30001 7834 94008
35001 9931 119172
40001 12581 150972
45001 15231 182772
50001 18054 216648
55001 20954 251448
60001 23854 286248

5321
6090
6859
7628
8371
9071
9770
10469
11168
11867
12566
13265
13964
14663
15332
16031
16730
17429
18128
18820
19491
20167
21497
22167
25070
27420
29770
31947
34047
36147

63852
73080
82308
91536
100452
108852
117240
125628
134016
142404
150792
159180
167568
175956
183984
192372
200760
209148
217536
225840
233892
242004
257964
266004
300840
329040
357240
383364
408564
433764

-70148
-60920
-51692
-42464
-33548
-25148
-16760
- 8372	

16 kris8404 gräns
16792
25180
33568	

41956	

49984
58372	

66760	

75148	

83536	

91840	

99892	

108004	

123964	

132004	

166840	

195040	

223240	

249364	

274564	

299764

- 73296
- 54840
- 36384
- 17928
96 kris16704 gräns
33480
50256
67032
83808
100584
117360
134136
150912
166968
183794
200520
217296
234072
250680
266784
283008
314928
331008
400680
457080
513480
565728
616128
666528

Svensk politik från 2005.

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga
inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

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, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran
Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

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

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

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://
wimnell.com/omr36-39i.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 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen
moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://
wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om
skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.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 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://
wimnell.com/omr36-39s.pdf)
Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)
Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://
wimnell.com/omr36-39u.pdf)
Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna.
(http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)
Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)
Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)
Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)
Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://
wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm.
Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.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 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar
och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

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

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

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

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

Innehållsförteckning till 36-39 za har visats i inledningen och till
36zb-zh har visats i avsnittet “Om innehållet i de 129 områdena i
huvudområdena 1-9.”

Valet 2010 med förlust för socialdemokraterna har
föranlett utredningar om socialdemokraternas politik:
Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap,
framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska
forma sin nya politik. http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf (595 sidor)
Sven Wimnell 18 feb 2011+ 21 mars: Till socialdemokraternas
valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater
om kongressmaterial och framtidsplanering.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf (435 sidor)

Sven Wimnell 30 dec 2010 :
Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för
socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
Innehåll:
Sid
6 	

 Introduktion.
	

Socialdemokraternas nya politik
7! Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har
	

nu adressen http://wimnell.com

Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och
början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i
Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf (255 sidor)
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14	
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Sven Wimnell 10 maj 2011:
Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf (70 sidor)

18	

 Skolans värdegrund och uppdrag
22	

 Samhällskunskap
22	

 Överblick och sammanhang.

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik
april-maj 2011. http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf (243 sidor)

30	

30	

31	
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Utvecklingen i världen
Moralen är ibland mycket dålig.
Marknadsekonomin - kapitalismen
Förhandsprövning av nya tjänster från SR, SVT och UR

32	

32	

36	

37	


Skolverkets Länkskafferi
Ny länkkatalog. skollink.se
Skolämnena svarar inte mot ambitionerna för skolan.
SW Klassifikationssystem för verksamheter.

Efter maj 2011 har socialdemokraterna börjat ny politik som på grund
av sommaruppehållet här ännu inte resulterat i någon ny redovisning
om politiken. Förhoppningsvis ska en sådan komma med
partiledardebatt i juni, tal i Almedalen, nytt riksdagsår med nya
budgetar mm.
Innehållsförteckningar till 36-39zj-zn visas i det följande:

Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
SW Klassifikationssystem för verksamheter.
Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.

39	

 “Ung och bortskämd” Program i SVT1 november 2010.
40	

 “Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan och socialdemo	

kraternas nya politik.
41	

43	

46	

47	

49	

50	


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.

71 Världen väntar inte.
72 En modernare värld.
74 Vattna grannens krukväxter och få en livförsäkring.
75 Östern återtar sin makt.
78 Några exemel på problem som politiska partier bör ha åsikter om
78 Skandal att myndigheterna struntar i människors oro
81 Så bygger vi högklassigt för vanliga inkomsttagare.
83 Slå vakt om meddelarfriheten.
85 EU måste visa mod.
87

54	

 Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till empati
56	

 Killar utan koll. Tidevarv komma, tidevarv gå – den svenske
	

tönten han ska bestå.
57	

59	

59	

60	


Stockholms universitet förlorar examensrätt för lärarutbildning
Utbildningsministern: Chockvåg genom systemet
Lärarförbundet Situationen är mycket allvarlig
Färbättring av skolans länkkataloger.

61

Sven Wimnell: Planering och styrning.
En svensk världsplanering behövs.
En inledning om planering.
Det första steget om folkets kunskaper och värderingar.
Svenska väljare okunniga.
Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för
människornas verksamheter.
Socialdemokraterna kan lätt planera världens framtid.
Planeringen för Sverige borde socialdemokraterna klara.
Planeringen för världen kan vara svårare.
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64
65
66
67
69
70

91
97

En förteckning över verksamhetsområden med problem som
politiska partier bör ha åsikter om.
Forskning. Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
Förteckningen i det följande har gjorts som hjälpmedel för
de socialdemokrater som ska utforma den nya politiken.
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Psykologiska och filosofiska verksamheter

99	

 10 	

 Övergripande samhällskunskap. Övergripande
värderingar
100	

 101 	

 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
101	

 102 	

 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103	

 103 	

 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.
104	

 104 	

 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105	

 105 	

 Övergripande om forskning
108	

 106 	

 Övergripande om ekonomiska verksamheter
109	

 107 	

 Övergripande filosofier om utbildning o d.
110	

 108 	

 Samhällskunskap.
111	

 109 	

 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
112	

 11/19 Individernas inre verkligheter.
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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.
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2 	

 Religiösa verksamheter o d
20 	

 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 	

 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 	

 Icke kristna religioner o d
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134	

137	

141	
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 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 motsvarande
	

 utomlands)
144	

 353 	

 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
145	

 354 	

 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
146	

 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
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 om individernas kroppsliga förhållanden.
	

37...	

 om utbildning o d.
	

38...	

 om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
	

39...	

 om sociala miljöer, nöjen, sport o d
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 Sambandsforskningsverksamheter.
150	
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 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
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157	
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169	
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Naturforskning. Matematikverksamheter.
Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
Matematik
Astronomi, rymdforskning
Fysik o d
Kemi o d
Geologi, meteorologi, hydrologi o d
Paleontologi, arkeologi o d
Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära,
ärftlighet.
Botanik.
Zoologi
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 63 	
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 64 	
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 641 	

319	

 643 	

320	

 644 	
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Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Allmänt om teknologiska och ekonomiska
verksamheter
Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od.
Veterinärverksamheter.
Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Användning av inventarier o d.	
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 646 	

 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
323	

 647 	

 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter

324	

 648 	

 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
325	

 649 	

 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

376	

 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
382	

 78 	

 Musik ( konserter o d 792)

326	

 65 	

 Administration, distribution, kommunikation,
	

 organisation 	

 o d
327	

 651 	

 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
331	

 6520-	

6524 	

Opolitisk offentlig civil förvaltning.
332	

 6525-	

6529 	

Militära verksamheter
333	

 653 	

 Handelsverksamheter.
334	

 654 	

 Telekommunikationsverksamheter.
335	

 655 	

 Förlagsverksamheter o d.
336	

 656 	

 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
338	

 657 	

 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
341	

 658 	

 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
	

 Arbetsmarknad.
349	

 659 	

 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
350	

 66/68 Tillverkning av varor
352	

 66 	

 Tillverkning av kemivaror o d
353	

 67 	

 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
354	

 68 	

 Tillverkning av komplexvaror

387	

 79 	

 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och
	

 verksamheter.Sport
388	

 7911-	

7913 	

Seder och bruk .
391	

 7914-	

7919 	

Film, radio, TV, offentliga fester mm.
393	

 792 	

 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
398	

 793 	

 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
399	

 794 	

 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

355	

 69 	

 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
356 7	

 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
357	

 70 	

 Allmänt om konst och kultur.
359	

 71 	

 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
367	

 72 	

 Formgivning av byggnader och anläggningar,
	

 arkitektur
370	

 73 	

 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
371	

 74 	

 Konsthantverk, formgivning av 	

bruksföremål.
Inredning

400	

401	

407	

410	

434	

435	


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

436	

 796 -	

799 Sport, idrott o d.
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Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
Språk. Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar
82-89.
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

455	
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 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
456	

 90 	

 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
458	

 91 	

 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar
	

 93-99.
462	

 92 	

 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
463	

 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
466	

 93 	

 Allmänt om allmän historia. Världs- och
	

 forntidshistoria
467	

 94 	

 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i
	

 Europa
468	

 95 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
369	

 96 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
470	

 97 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och
	

 Mellanamerika
471	

 98 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
472	

 99 	

 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden
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Innehållsförteckningar till
http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011+21 mars : Till socialdemokraternas
valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater om kongressmaterial och framtidsplanering
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf
Innehåll
sida	

 Till socialdemokraternas valberedning.
5	

 Socialdemokraternas tankar om partiledare och politik. 	

5	

 Från socialdemokraternas hemsida: Valberedningen
6 	

 Bilden av det kommande ledarskapet
6 	

 Kriterier
7 	

 Valanalys 2010
7 	

 Kriskommissionen
8 	

 Nyhetsbrev från kriskommissionen den 21 jan 2011
9 	

 S behöver nyfikenhet och mod
10 	

 Valanalys. Stockholms läns partidistrikts styrelse, 2011-01-17.
13	

 Hur ska man kunna förbättra världen?
14 	

 Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för
	

socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
	

Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
18 	

 Socialdemokraternas nya politik.
18	

 Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har
	

nu adressen http://wimnell.com
20 	

 Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
22 	

 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
	

världen?
23	

 En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för
	

människornas verksamheter.
25 	

 SW Klassifikationssystem för verksamheter
28 	

 Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.

30	

31 	

34 	

35 	
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Skolans utbildning.
Skolans värdegrund och uppdrag
Samhällskunskap
Överblick och sammanhang.
Människorna har olika behov av information
	

i de olika rollerna.
39 	

 Skolämnena svarar inte mot ambitionerna för skolan
40 	

 Förbättring av skolans länkkataloger.
41	

 Framtidsplanering.
42 	

 Planering och styrning.
	

En svensk världsplanering behövs.
43 	

 En inledning om planering
45 	

 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar
46 	

 Svenska väljare okunniga
47 	

 Socialdemokraterna kan lätt planera världens framtid
48 	

 Planeringen för Sverige borde socialdemokraterna klara.
	

Planeringen för världen kan vara svårare.
49	
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53 	
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64	

65 	

68 	
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Politiken.
Politiken sedan mitten av 1960-talet.
Partiets tidlösa värderingar ryms i några rader av Palme
Möjligheternas land
Tal vid förtroenderådet

De borgerliga.
Nu växer en ny bild av Sverige fram i omvärlden
Centerpartiets valanalys 2010, 28 januari 2011
Centerpartiet måste kunna regera och samtidigt vara
	

samhällskritiska
69 	

 Invandringspolitik ska bli centerfråga

70 	

 Elpriserna måste regleras för att skydda konsumenten
72 	

 Ledare för småpartier sitter säkert trots tapp
73	

74 	

77 	

79 	

80 	
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Skatter.
Något om skatte- och bidragshistoria
Skatteförslag
Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik
De borgerliga började sin allians 2004-2005
Inkomst efter skatt 2004

84	

 Hushållsekonomi.
85 	

 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2011+ bostads	

kostnader mm
88 	

 Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
88 	

 Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
89 	

 Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2010
90 	

 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
91 	

 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
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 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
93 	

 Månadslön och löneutveckling år 2009. Arbetare
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Några politiska problem.	

Fredrik Reinfeldt har fel – inkomstskillnaderna ökar
Lär dig matte – eller bli uträknad
Ta makten över din plånbok
S-kvinnor: Mer resurser till vården
Regeringsalliansen och oppositionen
Låt förmögenhetsskatten vara för evigt begravd
Han tvärvänder om skatten
Arbetarrörelsen är ett frihetsprojekt
Facken borde vara stolta

107 	

110 	

112 	

114	
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Framtidens kärnkraft. Nu startar forskningen
Skandal att myndigheterna struntar i människors oro
Vit makt-våld ett lika stort hot som islamisk extremism
Forskning.
Kritiskt läge för havens fiskbestånd
Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala
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117	
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Sverige och världen.
Östern återtar sin makt
Sverige skrumpnar
Vattna grannens krukväxter och få en livförsäkring
Italien blir svartare. Vänstern lämnar fältet öppet för fascismen
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Att utforma politiken.
Ett hjälpmedel för de socialdemokrater som ska utforma den
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SW Klassifikationssystem för verksamheter
En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för 	

människornas verksamheter

131	
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134 	

138
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Nya läroplaner
Kunskapskraven för grundskolan klara
Kursplan i samhällskunskap i grundskolan
Samhällskunskap. Kunskapskrav
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172- 	

234

Kriskommissionen.
Omstart för socialdemokratin. Kriskommissionens rapport.
Innehållsförteckning
Kriskommissionens rapport. Kommentarer.
Avskrift av kriskommissionens rapport
Fortsättning efter 110309. Med särskild innehållsförteckning.

Fortsättning efter den 9 mars 2011.
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237 	

 Håkan Juholt föreslås till ny partiordförande och Carin Jämtin
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världsproblem.	
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FN:s Konvention om barnets rättigheter.
De mänskliga rättigheterna.
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marknad och främjande
UD: Utrikespolitik och internationellt samarbete
Bistånd och utveckling
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Utredningen nu är en fortsättning på 36-39zj - 36-39zn:
Sven Wimnell 10 januari 2012:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för
många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Något om läget inför 2012
Världen
Revolutionerna i Nordafrika och protesterna i Jemen och Syrien har
fått mycket plats under sommaren och hösten 2011. Kadaffi i Libyen
har försvunnit från arenan. Den diktatoriska ledaren i Jemen har avgått
och ledaren i Syrien har fått många krav om avgång. Vad som ska
komma efter i de här länderna finns det stora frågetecken kring. Ska
det bli en regim utan religiösa, islamiska, inflytanden, som väl
västvärlden hoppas, eller något annat ?
Fredspriset gick i år till tre kvinnor, två från Liberia och en från
Jemen. De höll alla tal vid prisutdelningen i Oslo den tionde december
och talade om hur illa kvinnor är eftersatta.
I Sydafrika är apartheid avskaffat men nya problem dyker upp.
I Afrika för övrigt råder många missförhållanden, bl a i Somalia mm
i öst och Västsahara i väst. Kina investerar i Afrika i jakt efter råvaror
till den egna industriproduktionen. I Nordafrika och Mellanöstern
finns olja och islam som gerproblem.
Konflikterna mellan Israel och Palestina fortsätter. USA har dragit
sig ur Irak men har kvar problem med Iran, som tycks hålla på att
skaffa sig atomvapen.
I Afghanistan försöker de stödjande utlänningarna dra sig ur, men
det finns en oro för hur det ska gå då de försvunnit.
Pakistan har problem med sina grannar. I letandet efter al Qaida
fann USA honom i ett hus i Pakistan och tog livet av honom.
Kina har lagt beslag på Tibet och Dalai Lama reser runt världen och
talar om fred. Bangladesh drabbas ständigt av översvämningar.

Militärregimen i Burma tycks ha lättat litet på det diktatoriska
trycket, men oppositionen är pessimistisk.
I Sydostasien har industialiseringen gått framåt. Japan var stor
industrination redan i början av 1900-talet, landet har nu problem efter
naturkatastrofernai mars. Fillippinerna har råkat ut för kraftiga stormar
med stor ödeläggelse och mycket förluster.
Kina går det bra för. Ledarna styr och det blir överskott som kan
lånas ut till USA. Men de tänker sig att öka den privata konsumtionen
så att det blir mindre att skicka till USA.
Shanghai är en stor stad med 18 miljoner invånare, dubbelt så
mycket som hela Sverige. Kinesiska barn där klarar sig bättre i skolan
än svenska.
Indien med nästan lika många invånare som Kina, är en demokrati,
men med mycket stora klasskillnader med många fattiga och många
rika. Indierna är bra på datorer.
I Nordkorea har diktatorn dött den 17 dec 2011, 69 år gammal,
diktator av värsta sort sedan 1994, efter fadern. Nu tycks yngsta sonen i
30-årsåldern ta över. Nordkorea lär ha atomvapen, har isolerat sig och
man vet inte mycket om landet, men tror att människorna är undernärda. USA vill ha stabilitet kring Nordkorea. Sydkorea och Japan fruktar
problem efter diktatorns död. Kan sonen sköta landet? Deras atomvapen sätter skräck i världen. Vid ledarens död har nordkoreaner gråtit på
beställning. Människor kan hylla på beställning. Sådana som var med i
Östtyskland före berlinmurens fall har berättat hur ungdomar vid stora
parader hyllade Stalin på beställning. I Rumänien, innan diktatorn
Ceausescu avsattes, applåderade folkhopar hans tal efter tecken från
regissörer.
Ryssland blev ett annat land efter sovjetunionens fall. Forna sovjetstater som gränsar till Ryssland har problem både inrikes och utrikes.
Mikhail Gorbatjov var den siste sovjetiske presidenten 1985-91.
Han införde perestrojka och glasnost men fick vika för Boris Jeltsin

1992- 99. Jeltsin avgick och lämnade platsen till Vladimir Putin 20002008. Han fick inte omväljas och Dmitrij Medvedev blev president till
i mars 2012. Då ska Putin väljas till president, tänkt till 2024 och
Medvedev ska bli premiärminister. Medvedev ställer inte upp för omval 2012 eftersom Putin har bättre opinionssiffror.
Under Putins och Medvedevs presidenttid har förhållandet till USA
blivit bättre, inrikes har det varit mycket att styra och ställa med.
Europerna upptäckte Amerika för 500 år sedan. Sydeuropeer erövrade, koloniserade Sydamerika och Nordeuropeer Nordamerika, och
de nära nog utrotade befolkningen som fanns där.
Kolonisatörerna avskilde sig sedan från moderländerna. USA
bildades i slutet av 1700-talet med en konstitution som innehåller stora
ord om friheten. De älskade friheten så mycket att de importerade
slavar från Afrika för att slippa arbeta själva.
De upptäckte i slutet av 1800-talet att friheten kanske också skulle
omfatta de svarta och avskaffade slaveriet, men ordnade regler om att
svarta och vita skulle hållas åtskilda. Så blev det till sent i slutet på
1900-talet då rasåtskillanden formellt förbjöds.
De gamla frihetstankarna hänger med i gamla former och skulle
behöva moderniseras. Men amerikanerna i USA anser att de förträder
den bästa formen av frihet, friheten att se världen som en djungel där
det gäller att skaffa sig så mycket pengar som möjligt, om det behövs
med hjälp av skjutvapen.
USA är världens största militärmakt och republikanke presidenten
Georga W Bush såg sig som kallad av Gud att vara världens polis.
Attentaten mot de två tornen i New York den 11 september 2001 kom
som en chock. Han startade krig mot terrorismen, de som inte var med
honom var emot honom.
USA är kapitalismens och marknadsekonomins förlovade land och
har länge varit världens största ekonomiska stormakt. Dollar har gått

överallt. Och man har de största utsläppen av skadliga växthusgaser.
Som ekonomisk stormakt hotas nu USA av Kina. USA fick i valet
2008 sin första svarta president, demokraten Barack Obama. De
politiska striderna mellan republikanerna och demokraterna har lett till
stora budgetunderskott och svårigheter att få bort dem, republikanerna
vill sänka skatterna för dem med höga inkomster och demokraterna vill
förbättra villkoren för dem med låga inkomster. Att vara med och
förbättra världens klimat är svårt i det läget.
USA har på ett avgörande sätt varit med och räddat världen mot
Hitler och den sovjetiska Stalinkommunismen, och ofta varit ledande i
den tekniska utvecklingen, men saknar de tankar om gemensamma
åtaganden som såsmåningom börjat råda i Europa och som kommit
relativt långt i de nordiska länderna.
De nu rådande finanskriserna kan sägas ha sitt ursprung i USAs
finansvärld.
Det amerikanska bilbolaget General Motors, GM, har sålt bolaget
med SAABs personbilar, men har kvar patent och ser till att bolaget går
i konkurs. Det är ingen bra PR för USA och försämrar relationera till
Sverige.
De svarta i USA har bidragit till musikhistorien genom jazzen. Film
och underhållning har flödat från USA. Den amerikanska livsstilen har
satt spår i Europa.
I Amerika för övrigt: Narkotikaodlingar i bl a Colombia och transporter av narkotia över Mexiko till USA. Skogsskövlingar i Amazonas. Jordbävningar i Haiti och Chile. Kuba, de latinamerikanska danserna hemland: salsa, mambo, rumba, cha-cha-cha, och med USAs
fångläger för terrorister, Guantanamo.
Europa präglas nu av finanskriserna, euron, sydeuropeiska staternas
budgetunderskott och försöken att hitta pengar för att undvika staternas
konkurs. Den svenska regeringen tänker låna ut 100 miljarder kronor

till EU som hjälp. men har ingen tanke på att hjälpa SAAB, som strax
före julen 2011 har begärt sig i konkurs.
Det var socialdemokraterna som förde in Sverige i EU 1995. Senare
var det fråga om att Sverige skulle med i EMU, unionen om euron,
men i en folkomröstning svarade svenska folket nej.
Klimatmötet i Durban gav inte önskat resultat bara en provisorisk
förbättring. Isarna kring Nordpolen smälter och stater med anspråk där
börjar förbereda sig för att ta upp värdefulla råvaror från botten.
Världen ser inte ut som något paradis på jorden, det finns mycket att
göra på vägen dit.
Fattiga länder i världen har ofta stora problem med livsmedel, bostäder, vatten, avlopp, avfall, skolor, sjukdomar, malaria mm, sjukhus
o s v. Tillståndet och dess förändringar visas bl a i Hans Roslings
statistiksystem som finns på Internet. Se wimnell.com /omr36-39ze sid
98-101 och Hemsidan för Hans Roslings omtalade statistikverktyg
Som fattiga räknas de som har mindre än två dollar om dagen att
leva på, eller något mera, säg cirka 20 kronor om dagen. I Sverige
ligger lägsta rimliga levnadskostnader 2011 som genomsnitt för
ensamma vuxna och sambor på ungefär ett 15 gånger högre belopp.
Norge drabbades av en tragedi med många dödade ungdomar på
Utö.

DN 5 jan 2012:

“Läs på! Världen har förändrats”
Kolumnen – Hans Rosling.
Många känner inte till de stora globala framsteg som skett. Världen är
inte tudelad och antalet nyfödda slutade växa för 20 år sedan.
Jorden är rund och snurrar runt solen. Det vet alla. Namn och utseende
på de stora kontinenterna ingår också i allmänt kunnande. Att denna
kunskap hålls vid liv underlättas av att världskartans konturer inte
ändrat sig sen kontinenterna upptäcktes för 500 år sen.
De flesta svenskar kan även huvuddragen i världshistorien. Europeiska
länder koloniserade större delen av jorden, och för 200 år sen började
den industriella revolutionen omforma Västeuropa och Nordamerika.
Industriländernas befolkningar blev rikare, friskare och bättre
utbildade.
För 90 år sen började demokrati införas och för 60 år sen inleddes
kolonialismens avveckling. Världens historia ändrar sig inte.
Krångligare är det att veta hur världen är nuförtiden.
Tiden ändrar det mesta. Det som hade hänt fram till för några årtionden
sen fick vi lära oss i skolan. De snabba och plötsliga förändringarna
förmedlar medierna. Men riktning, takt och mönster i de största
förändringarna som gradvis men totalt omformar världen får vi varken i
oss från läroböcker eller medier.
Den etablerade världsbilden är fortfarande ett ramverk byggt för att
passa 1960-talets tudelade länder. I-länder med folk som på det hela

taget var rika, friska, utbildade samt hade två barn per kvinna och
befolkningar som slutat växa. U-länder med folk som var fattiga,
sjuka, okunniga samt hade sex barn per kvinna och därför snabb
befolkningstillväxt. Denna tudelade värld var så orättvis att Sverige
och andra i-länder började ge utvecklingsbistånd till u-länderna för att
folken där skulle få ett drägligare liv.

Viktiga frågor i enkäten handlade om befolkningstillväxt. Först gällde
det Bangladesh, ett av världens största muslimska länder. På en yta som
är mindre än halva Sverige bor nu 142 miljoner, men lyckligtvis har där
skett ett familjeplaneringsmirakel. Sedan 1970 har barnadödligheten
sjunkit, och antalet födda per kvinna har rasat från 7 barn till nu färre
än 2,5 barn.

Nu har bistånd getts i 50 år. Varje år frågas ett urval svenskar om de
är positiva till att fortsätta. I år svarade som vanligt en stabil majoritet
att de förblir positiva till att ge bistånd!

Bistånd från Sverige har bidragit till detta mirakel. Men 70 procent av
tillfrågade svenskar tror att kvinnor i Bangladesh föder 5 barn, de vet
inte vad som hänt de senaste 25 åren.

Beror stödet på att svenskarna vet att livet verkligen blivit drägligare
för de som fått bistånd under det gångna 50 åren? Nej, konstigt nog är
svenskarna positiva utan att veta hur bra det gått i många länder.

Endast 5 procent av svenskarna valde rätt svar av fyra möjliga. Bland
aporna på Skansen skulle 25 procent ha svarat rätt! Svenska folkets
svar beror inte på okunnighet, ty i så fall hade de gett slumpmässiga
svar och fått samma resultat som aporna. Svenskarna vet hur världen
var för 30 år sen, men inte vad som hänt sen dess. Det är därför de får
sämre resultat än aporna.

Årets enkät inkluderade kunskapsfrågor och svaren visar att
huvuddelen av de tillfrågade inte alls känner till de stora framsteg som
skett i de flesta länder som fått bistånd. En av frågorna löd: Hur stor
andel av unga (15–25 år) i Tanzania kan läsa? Rätt svar är ungefär 8 av
10. Men de flesta svenskar tror att mindre än hälften av unga tanzanier
kan läsa. En tredjedel tror att det bara är 2 av 10 som kan läsa. Endast
några få procent av svenskarna svarar rätt.
De flesta svenskar tror att medellivslängden i Vietnam är ungefär 55 år
eller kortare. Men ett barn som föds i Vietnam har i dag en förväntad
medellivslängd på ungefär 75 år. Fattigdomens sjukdomar har
besegrats i Vietnam, men det vet bara några få procent av svenskarna.
Så vietnameserna har blivit friskare och de flesta unga tanzanierna kan
numera läsa, men under de senaste 30 åren har svenskarnas kunskap
om dessa länder inte uppgraderats.

Den folkbildare i Sverige som gjort till sin livsuppgift att lära ut
grundläggande fakta om de stora förändringarna i världen rodnar i
blygsel inför dessa resultat. Och jag som använt antalet barn per kvinna
i Bangladesh som det främsta exemplet på positiv förändring. Jag har
misslyckats totalt.
Hjälp mig, snälla läsare, berätta för alla ni träffar att det numera till och
med föds färre än 2,5 barn per kvinna i Bangladesh. Motsvarande siffra
i de andra stora muslimska länderna är 3,5 i Pakistan, 2,6 i Indien, 2,1 i
Indonesien och bara 1,7 barn per kvinna i Iran (lägre än i Sverige).
Muslimer är som andra, när de blir friska och får det bättre så är de lika
motiverade och bra som alla andra på att ta p-piller eller sätta på
kondom.

Till sist den svåraste frågan. Endast 2 procent av svenskarna vet att
antalet barn som föds per år i världen slutade öka redan 1990. Det
finns nu 2 miljarder barn på jorden och antalet förväntas inte öka.
Bakom detta faktum ligger en stor variation. Det kvarstår ett desperat
behov av mer tillgång till familjeplanering på landsbygden i Afrikas
fattigaste länder, där det fortfarande föds mer än 5 barn per kvinna.
Men de stora barnkullarna bland den fattigaste miljarden kompenseras
sen två årtionden helt av att det bland flera miljarder i Asien och
Europa föds färre än 2 barn per kvinna.
Nu återstår att få slut på den absoluta fattigdomen bland de fattigaste 2
miljarderna av våra medmänniskor och att säkra tillgång till
familjeplanering när de kommer ut ur fattigdomen. Om detta
åstadkoms så slutar världens befolkning växa på en nivå mellan 9 och
10 miljarder omkring år 2070. Om skolor och medier berättar hur
mycket bättre det blivit, så blir nog mer än 70 procent av svenskarna
positiva till bistånd.
Lösningen är att sluta tala om i-länder och u-länder. Hälften av
värdens befolkning bor nu i medelinkomstländer med mellan 1.000
och 10.000 dollar växelkurs per person i BNP. Dit kan biståndet
avvecklas och samarbete i stället stödjas av Exportrådet och Svenska
institutet. Biståndet bör snabbt fokuseras på de 2 miljarder som bor i
låginkomstländer för att hjälpa de fattigaste att genomgå samma
positiva utveckling som biståndet redan hjälpt de flesta att få del av. Vi
får då en frisk, kunnig och stabil världsbefolkning som
förhoppningsvis använder jordens resurser på ett varsamt sätt, väljer
sina ledare, undviker krig samt köper svenska varor och tjänster (om vi
klarar av att fortsätt producera nyttigheter som de vill ha).
Hans Rosling ledare@dn.se “

DN 24 dec 2011. Ledare:

“Optimism: Många julljus i mörkret.
Jo, världen blir bättre”
“Enligt Nationalencyklopedin vet ingen exakt vad ordet jul, fornvästnordiska ”jól”, betyder. Men belästa män och kvinnor har slagit fast
att vår julhelg är en sammansmältning av tre högtider: Kristi
födelsedag, den romerska festen till firande av ”den oövervinneliga
solen” och vad som tros ha varit en fruktbarhetsfest hos de skäggiga
germaner som trotsat allt förnuft och valt att bosätta sig på den skandinaviska halvön.
Oavsett vilken av de tre jularna som den moderna människan väljer
att fira är det nog tryggt att slå fast att de alla i grunden är glädjens
högtider. I kristendomen betyder själva ordet evangelium – texterna om
Jesu födelse, gärning, död och uppståndelse – just ”glädjebud”.
2011 har varit ett år av dramatik som borde räcka för ett helt decennium. Många av årets händelser inbjuder förvisso till allt annat än
glädje. Främlingsfientliga terrordåd, eurokris, inbördeskrig, kärnkraftsolyckor, islamistisk extremism och global uppvärmning skapar djup
oro. Det är lätt att tro att världen blint och tungt marscherar mot
apokalyps.
Ändå finns julen 2011 skäl att vara optimistisk. Tiden rymmer också
många glädjebud.
Den arabiska våren har, trots despoternas fall, inte övergått i sommar.
Om den hårdföra islamismen får för starkt fäste i regionen innebär det
ett hot mot mänskliga rättigheter och jämställdhetssträvanden.
Men Tunisien har hållit val, Marocko folkomröstning om reformer
och flera andra länder har tagit kliv i demokratins riktning. Nu är det

dessutom upp till bevis för rörelser som Muslimska brödraskapet. I
påtvingad opposition är det lätt att framstå som det bästa alternativet.
Regeringsställning och ansvar medför helt andra krav.
Lyckligtvis är demokrati en rätt som ger mersmak. I takt med att
Mellanösterns och Nordafrikas folk får tillgång till nya friheter lär det
bli svårare för auktoritära, patriarkala imamer att framstå som rimliga
framtidsalternativ.
Europas tunga kris kan ge skäl till misströstan. Men människan är
förunderligt kortsiktig: i varje högkonjunktur inbillar vi oss att nu
kommer hjulen att rulla friktionsfritt i all evighet, när konjunkturen
vänt tror vi att allt är och förblir elände. Visserligen råder nu ekonomiskt mörker, men ingen natt är så lång och svart att den inte följs av
en gryning och ett ljus i slutet.
Dessutom: för bara ett par generationer sedan kombinerades lågkonjunktur, arbetslöshet och bankkriser med att Europas länder rustade
och hetsade mot varandra. I dag är EU, trots alla dess brister, ett uttryck för viljan att lösa gemensamma problem med samarbete i stället
för störtbombningar och pansarchocker.
Sverige har – hittills – klarat krisen bättre än de flesta. Problemen ska
inte ringaktas, och många av dem blir speciellt tydliga och smärtsamma i juletid. Arbetslösheten är hög och utanförskapet växer under
lågkonjunkturens slagskugga.
Ändå lever vi i ett av världens minst taggiga länder, vi har ett starkt
skyddsnät och ovanligt goda förutsättningar att rida ut även denna
svacka. Jämfört med den senaste djupa krisen, i 1990-talets början,
sitter vi med en betydligt bättre hand. Inför batteriet av skräckrubriker
är det lätt att tappa sinnet för proportioner.
Om vi höjer blicken och ser ut över hela vår omvärld finns också
goda anledningar till optimism. Många länder i Asien och Afrika har

det senaste decenniet genomfört välfärdslyft som saknar historiskt
motstycke. Färre människor svälter, färre är utlämnade åt naturkrafterna, färre dukar under av epidemier,fler spädbarn överlever sitt första år
Klimathotet är en realitet, men det är också viljan att åtgärda det även
om det finns skäl att efterlysa mer konkret handling. Toppmötet i
Durban fick trots allt en bättre utgång än vad olyckskorparna kraxat.
Torsken i Östersjön återhämtar sig, nedsmutsningen av världshaven
minskar.
Mänsklighetens tolerans för att lösa konflikter med våld är lägre i
dag än någonsin, liksom förmågan att rädda livet på dem som fortfarande utsätts för det. Läkarvetenskapen går svindlande fort framåt. Så
sent som i går kom en fantastisk julklapp: Dödsfallen i malaria, ett av
mänsklighetens verkliga gissel, har på tio år minskat med närmare 40
procent. Ett helt nytt vaccin ger dessutom lovande resultat.
Så oavsett om vi firar jól på det traditionella vikingasättet, för att hylla
den oövervinneliga solen, för att minnas barnet i Betlehem eller inte
alls: Glädjebuden finns där, för den som vill lyssna.
DN 24/12 2011”

Tidskriften Forskning och Framsteg nr 9, 2011:

“Mot en fredligare värld.”
“Trots nyhetsrapporteringen om ständiga krig, minskar såväl
antalet konflikter som antal krigsdödade i världen. Detta är en
mycket tydlig långsiktig trend, enligt prisbelönta forskare vid
Uppsala universitet.” Text Henrik Höjer
“- DET AR EN VANLIG FÖRESTÄLLNING att allt bara blir värre,
säger Stina Högbladh. Och det är lätt att bli bekräftad när man läser
tidningen eller ser på tv - vi översvämmas av negativa bilder. Men i
själva verket har världen blivit fredligare!
Stina Högbladh har arbetat som projektledare vid konfliktdatabasen
The Uppsala conflict data program i snart tio år. Hon och ett tiotal
andra forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid
Uppsala universitet samlar data om krig, konflikter och fredsprocesser
sedan 1946. Insamlingen startade på 1970-talet, och databasen har
funnits online sedan 2004. Förra året lanserades konfliktdatabasen
även som applikation till smarta mobiltelefoner, och nyligen belönades
den med det amerikanska statsvetarförbundets pris för bästa databas.
Materialet är öppet för all världens forskare - men även journalister
och studenter har nytta av den. Forskarna går igenom tidningsartiklar,
nyhetsinslag, rapporter från FN, Human rights watch och Amnesty och
så vidare. Detta material - det kan handla om uppåt 200 000 artiklar
per år - systematiseras, kodas och hamnar i databasen. Tanken är att
man ska få tillgång till opartisk och tillförlitlig information, vilket är
svårt när det gäller just konflikter.
I dag är det mycket lättare än för bara ett par decennier sedan att
hitta information från alla delar av världen, även för massmedierna vilket kan förstärka bilden av elände runt om i världen. Men för inte så
länge sedan kunde stora krig utspelas i medieskugga.

TANKEN ÄR ATT ALL TILLGÄNGLIG INFORMATION ska
hjälpa forskarna att hitta formler för ett effektivt fredsarbete och att
motverka krig. - Det finns gott hopp om att vi ska kunna minska
konflikterna i världen, säger Peter Wallensteen.
Han är innehavare av Dag Hammarskjölds professur i freds- och
konfliktforskning vid Uppsala universitet, och ansvarig för arbetet med
konfliktdatabasen. När jag når honom är han i USA för att bland annat
berätta om konfliktdatabasen. Han är försiktigt optimistisk inför
framtiden.
-Vår forskning och våra data visar till exempel vilka mekanismer
som kan hindra konflikter från att trappas upp eller spridas. Så visst mänskligheten verkar faktiskt ha förmåga att lära sig något av vad som
hänt. Och där kan vår forskning bidra.
FREDS- OCH KONFLIKTFORSKARNA vid Uppsala universitet
kan visa på en överlag positiv trend - krig håller alltmer på att bli ett
undantagstillstånd. Särskilt gäller det för de senaste tjugo åren.
Sedan andra världskrigets slut har vi sett 244 väpnade konflikter i
världen, om vi med väpnad konflikt menar strid om ett område med
minst 25 döda i strider per år. Databasen visar tydligt att åren kring
1990, när kalla krigets världsordning upplöstes, så ökade konflikterna i
och med denna stora omvälvning. Sedan dess har antalet konflikter i
världen minskat, liksom antalet döda i konflikterna.
Under 2000-talet medförde "kriget emot terrorismen" att konflikterna ökade något, men de senaste åren har de återigen minskat.
-Även om konflikternas antal minskat, så bör man ha i minnet att de
konflikter vi ser dessutom är mindre och med färre antal dödsoffer,
säger Stina Högbladh.
Just detta med dödsoffer är svårt - och ofta omstritt. Databasens syfte
är att underlätta vetenskapliga analyser och jämförelser mellan tider
och regioner. Därför är det viktigt att vara konsekvent och använ-

da samma definitioner och metoder för alla konflikter.
- Under pågående konflikter förekommer ofta överdrivna dödssiffror, ofta från någon part som vill utmåla sig som offer, eller av journalister som väljer höga och alarmistiska siffror, säger Stina Högbladh.
Vi räknar bekräftade dödsfall, vilket ger låga siffror. Dessutom arbetar
vi fortlöpande med att revidera antalet döda i olika konflikter, eftersom det kan ta decennier att fastställa sådant.

eftertryck. Jag tror att vi så småningom kommer till en situation då vi
häpet kommer att fråga oss varför vi använde våld för att lösa konflikter - men när vi är där, nej det vet jag inte.
- De senaste decennierna har vi upplevt stora oväntade förändringar
ungefär vart tionde år: Berlinmurens fall 1989, den elfte september
2001, den arabiska våren 2011, säger Peter Wallensteen. Och två av
dessa tre inger faktiskt hopp. Så jag envisas med att vara optimist. “

PETER WALLENSTEEN KONSTATERAR att globaliseringen
bidrar till att göra världen fredligare - eftersom det blivit alltmer legitimt att lägga sig i. Världen har blivit mindre, och det är svårare för
stater att undanhålla en intern konflikt och framställa den som en
nationell ensak.
- Ett internationellt engagemang är en underskattad faktor i de
senaste decenniernas utveckling, säger Peter Wallensteen. Det har
bidragit till minskningen av antalet konflikter i världen. Det handlar
om allt från internationella domstolar, handelssanktioner och medlingsaktiviteter till FN-aktioner och regionala organisationer som
lägger sig i. Allt detta har bidragit till att göra krig mindre effektiva
och svårare att vinna något på.
- Man bör alltså lägga sig i - men på ett fredligt sätt, säger han, och
påpekar att militära interventioner riskerar att förlänga befintliga
konflikter.
Även demokrariutvecklingen är en självklar faktor bakom framstegen.
-Men det tar lång tid att bygga demokratier, säger Peter Wallensteen.
På lång sikt spelar detta en oerhörd roll, men under en pågående
konflikt behövs snabba lösningar.

Institutionen för freds- och konfliktforskning - Uppsala universitet
Peter Wallensteen - Uppsala universitet
Nobel Peace Prize Laureates Discuss with Peace Researchers - Uppsala
universitet
UCDP Georeferenced Event Data Uppsala Conflict Data Program (Uppsala Universtiy)

Kommer vi att nå en nollvision?
-Ja, det tror jag, säger Peter Wallensteen eftertänksamt, men med

http://www.pcr.uu.se/
Harvard Professor Steven Pinker gave a lecture in the Aula Magna of
Uppsala University's Main Building on Thursday March 15. The topic
built on his new book, The Better Angels of Our Nature: Why Violence
Has Declined, and documented the decline in violence, in terms of
wars, deaths in war and other types of violence, such as torture and
lynchings. Part of his presentation built on information from the
Uppsala Conflict Data Program.
Dr. Pinker is a Professor of Psychology and his explanations for the
decline did not only include the importance of a responsive state but
also normative changes in society. Two researchers, Peace Research Dr.
Peter Haldén and History Dr. Karin Hassan Jansson commented on his
ideas. The event was moderated by Professor Peter Wallensteen, and it
was opened by Vice Rector Ulf Danielsson of Uppsala University and
Carl Hvenmark Nilsson from the Uppsala Association of International
Affairs.
For the presentation and the panel debate, see http://
media.medfarm.uu.se/play/kanal/1/

DN 23 dec 2011:

“Paul Krugman: Kinesiska varningssignaler”
“Kinas ekonomiska utveckling är illavarslande. En fastighetsbubbla spricker och resultatet kan bli ett ras liknande det som
skett på andra håll.”
“Titta närmare på följande bild. Tillväxten på senare tid har varit
beroende av en enorm byggnadskonjunktur som fått bränsle av stigande fastighetspriser och visar alla de klassiska tecknen på att vara en
bubbla. Kreditgivningen växte snabbt och till stor del ägde den rum
inte i det traditionella banksystemet utan i oreglerad ”skuggbankverksamhet” som varken kontrollerades av staten eller stöttades av statliga
garantier. Nu brister bubblan – och det finns reella skäl att befara en
fnansiell och ekonomisk kris.
Är det Japan mot slutet av 1980-talet jag beskriver? Eller USA
2007? Det skulle det kunna vara. Men för ögonblicket talar jag om
Kina, ännu en riskfaktor i en världsekonomi som sannerligen inte
behöver flera sådana just nu.
Jag har inte velat uttala mig om läget i Kina, delvis därför att det är
så svårt att veta vad som egentligen pågår. All ekonomisk statistik
betraktas bäst som en extra tråkig form av science fiction, men Kinas
siffror har mer av fiction än de flesta. Jag skulle vilja vända mig till
verkliga Kinaexperter för att få lite ledning, men det fnns inte två
experter som säger samma sak.
Även de officiella uppgifterna är oroande, och de senaste nyheterna
är tillräckligt dramatiska för att sätta i gång larmklockorna.
Det mest slående inslaget i den kinesiska ekonomin de senaste tio
åren var att hushållskonsumtionen visserligen steg men släpade efter
tillväxten i stort. Vid det här laget uppgår konsumtionsutgifterna

till endast omkring 35 procent av BNP, ungefär halva nivån i USA.
Vem är det då som köper kinesiska varor och tjänster? Delvis är det
vi. Medan konsumtionsandelen av ekonomin sjönk blev Kina alltmer
beroende av handelsöverskott för att hålla tillverkningssektorn flytande.
Men från kinesisk synpunkt är investeringsutgifterna
viktigare. De har stigit till närmare hälften av BNP.
Vad motiverade då alla dessa investeringar, med den relativt svaga
efterfrågan på konsumtionsvaror? I stor utsträckning är svaret att de
berodde på en fastighetsbubbla som hela tiden blåstes upp. Fastighetsinvesteringarna har ungefär fördubblats som andel av BNP sedan år
2000 och står för över hälften av hela investeringsökningen.
Och resten av ökningen kom säkerligen mest från företag som
expanderade för att sälja till den blomstrande byggnadsindustrin.
Vet vi faktiskt att fastighetskonjunkturen var en bubbla? Den
företedde alla tecken: inte bara stigande priser utan också den typ av
spekulationsfeber som vi känner alltför väl från våra egna erfarenheter
för några år sedan – tänk Floridas kust.
Och det fanns en annan parallell med de amerikanska erfarenheterna.
Medan kreditgivningen gick i höjden kom den inte från bankerna utan
mest från ett okontrollerat, oskyddat skuggsystem. Detaljerna skilde sig
kraftigt åt. De amerikanska skuggkrediterna härrörde från prestigeföretag på Wall Street rustade med invecklade finansiella instrument,
den kinesiska varianten går genom underjordiska banker och till och
med pantbanker. ändå var konsekvenserna snarlika. I Kina liksom i
USA för några år sedan kan finanssystemet mycket väl vara långt mer
sårbart än vad siffror för den konventionella bankverksamheten
avslöjar.
Nu syns det tydligt att bubblan brister. Hur stor skada ställer det till
på den kinesiska ekonomin – och på världen?

Somliga säger att det inte är något att oroa sig för, att Kina har
starka, intelligenta ledare som kommer att göra allt som behövs för att
klara en kontraktion. Underförstått, men inte ofta utsagt, kan Kina göra
vad situationen kräver därför att det inte behöver bry sig om demokrati
och liknande detaljer.
I mina öron låter detta som berömda sista ord. Jag fick liknande
försäkringar rörande Japan på 1980-talet, där de briljanta byråkraterna
på finansministeriet påstods ha allt under kontroll. Senare kom försäkringar om att USA aldrig någonsin skulle upprepa de misstag som
ledde till Japans förlorade årtionde. I realiteten gör vi ännu sämre
ifrån oss än Japan gjorde.
Uttalanden om ekonomisk politik av kinesiska ämbetsmän är inte
särskilt skarpsinniga, tycker jag, vad nu mina åsikter är värda. I
synnerhet Kinas sätt att slå till mot utlänningar – bland annat genom
att införa rena strafftullen på importen av amerikanska bilar, något som
inte kommer att hjälpa upp ekonomin men däremot förgifta handelsförbindelserna – stämmer inte med bilden av en ansvarstagande
regering som vet vad den gör.
Anekdotiska belägg tyder också på att Kinas regering visserligen
inte hämmas av en rättsstats principer men att den bromsas av en allt
genomsyrande korruption. Det som sker på lokalplanet kan skilja sig
helt från vad som beordras från Beijing.
Jag hoppas att jag inte sprider panik i onödan. Men man kan inte
undgå att bli orolig. Det som händer i Kina låter alldeles för likt de ras
som vi redan ser på andra håll. Och en världsekonomi som i förväg
lider av oredan i Europa behöver sannerligen inte något nytt
krisepicentrum.
Översättning: Margareta Eklöf Copyright: New York Times 2011”
“Paul Krugman är amerikansk ekonom och mottagare av Sveriges
riksbanks pris till Alfred Nobels minne.”

Statistisk årsbok 2011:

Världens befolkningstillväxt
“Världens snabba befolkningsökning är ett sent fenomen. FN har
uppskattat att världens befolkning år 0, dvs. för 2010 år sedan, uppgick
till 300 miljoner, och att det under en lång period därefter inte skedde
några större förändringar. År 1750 levde cirka 790 miljoner människor
på jorden. Av dessa bodde 64 procent i Asien, 21 procent i Europa och
13 procent i Afrika. 150 år senare, år 1900, hade folkmängden ökat
till drygt det dubbla – 1,7 miljarder. Den huvudsakliga ökningen hade
skett i Europa där andelen av den totala folkmängden hade ökat till 25
procent. Under samma period ökade Nordamerikas och Latinamerikas
befolkningsandelar från mindre än en halv resp. två procent till 5
procent vardera. Samtidigt hade Asiens andel minskat till 57 procent
och Afrikas till 8 procent. Det var inte förrän efter 1900 sombefolkningsökningen började accelerera, och folkmängden kom år 1950 att
uppgå till 2,5 miljarder. Det motsvarar en ökning på mer än 50 procent
på 50 år.
En allt snabbare befolkningstillväxt tog sin början i mitten av 1900talet och resulterade i en folkmängd om 6,1 miljarder år 2000 – nära
nog 2,5 gånger så många som år 1950.
Enligt FN:s befolkningsprognos förväntas världens befolkning år
2050 vara runt 9,1 miljarder. Det innebär en ökning med nära 50
procent sedan år 2000. År 2050 kommer vidare 57 procent av världens
befolkning att finnas i Asien, 22 procent i Afrika och 8 procent i
Europa. Här kan noteras att Europas andel av världsbefolkningen då
bara skulle vara en tredjedel av vad den var i mitten av 1900-talet
(22 procent).
Medellivslängden har från mitten av 1900-talet till idag ökat från 47
till 68 år, och beräknas till år 2050 öka ytterligare med åtta år till 76 år.
Nordamerika har under hela perioden den längsta medellivslängden, 69
år 1950/55 och 84 år 2045/50.

Den ökade medellivslängden kommer naturligtvis att påverka
befolkningens åldersstruktur. De mer utvecklade länderna1 uppvisar
nu en högre andel äldre (65– år) än de mindre utvecklade. Vidare antas
andelen äldre öka i de utvecklade länderna från 16 procent år 2010 till
26 procent 2050. Andelen barn och ungdomar (0–14 år) i dessa länder
förväntas minska bara marginellt från 16,5 till 15 procent. I de mindre
utvecklade länderna räknar man med motsvarande förändringar, men i
en helt annan omfattning. Sålunda förväntas andelen äldre öka kraftigt,
från 6 till 15 procent. Vidare kalkylerar man med en kraftig minskning
av andelen barn och ungdomar – från 30 procent 2010 till 20 procent
2050.
Ser vi till olika världsdelar förväntas 7 procent av Afrikas befolkning vara 65 år eller äldre år 2050. För Europas del ser det annorlunda
ut – där antas andelen äldre uppgå till 27 procent samma år. Det omvända gäller om vi betraktar andelen barn och ungdomar i befolkningen. I Afrika beräknas den andelen år 2050 uppgå till 27 procent
medan motsvarande andel i Europa är 15 procent.
I mitten av 1900-talet bodde 30 procent av världens befolkning i
tätorter. I dag bor cirka hälften av befolkningen i tätorter. År 2050
beräknas 70 procent tillhöra tätortsbefolkningen. Speciellt stora är
förändringarna i Afrika och Asien, där cirka 15 procent bodde i tätorter
år 1950. År 2050 beräknas cirka två tredjedelar av deras befolkning bo
i tätorter.”

DN 31 dec 2011:

“Mer utvecklade länder: Hela Europa, Nordamerika, Australien,
Nya Zeeland och Japan.
Mindre utvecklade länder: Hela Afrika, Asien (exkl. Japan),
Latinamerika , Karibien, Melanesien, Mikronesien och Polynesien.
Källa: UN World population prospects (www.un.org).”

Vetenskapens och teknikens utveckling har gett oss enorma nya möjligheter, men det handlar också om den utveckling mot öppnare samhällen, öppnare ekonomier och en öppnare värld som ibland sammanfattats i uttrycket globalisering.

Utrikesministerns nyårskrönika inför 2012.
”2011 har tveklöst inneburit att Europas röst försvagats”
“Nyårskrönika. Sverige har ett direkt ekonomiskt intresse av att
krisen i eurozonen övervinns. Men minst lika viktigt för oss är att
den försvagning av Europas möjligheter till inflytande som krisen
inneburit, kan övervinnas. Ett Europa som försvagas och förlorar i
inflytande innebär en farligare framtid för oss alla. Därför fortsätter vi det långsiktiga arbetet för att stärka den gemensamma
europeiska utrikespolitiken. Sverige kan bidra med mycket till
detta och för att övervinna de ekonomiska utmaningarna. Vi har en
skyldighet att vara konstruktiva européer, skriver Carl Bildt.”
“Jag vågar påståendet att de gångna två decennierna har varit de
sannolikt bästa för mänskligheten under all den tid vi kan överblicka.
Det gäller inte bara i vårt eget Europa med de framsteg som skett här. I
världen i stort tänker jag inte bara på att antalet dödade i krig faktiskt
gått ner, och att demokratins idé gjort betydande framsteg, utan också
på de många miljoner som lyfts ur fattigdom, som fått en utbildning
och som kunnat se fram mot ett längre och bättre liv.
Alla de mått som visar vad som återstår att göra, visar också på de
nästan hisnande framsteg som skett i större delen av världen.

Ser vi framåt är få uppgifter viktigare än att försöka att medverka till att
denna utveckling fortsätter.

Det gäller självfallet globalt, men blir allt tydligare om vi ser på
områden i den omedelbara närheten av vårt Europa.
2011 tände på allvaret hoppet om en verklig vår för hela den arabiska
världen. Betydelsen av detta kan knappast överskattas. Öppnare samhällen och öppnare ekonomier i hela Nordafrika och Västra Asien
skulle innebära ett enormt lyft av möjligheter för en halv miljard
människor.
Och även om utvecklingen öster om oss är motsägelsefull – mörkret i
Minsk och konspirationerna i Kiev – är det svårt att inte känna
inspiration av de krav på verklig demokrati som vi ser på gatorna i
Moskva och St Petersburg.
Men utvecklingen är inte enkel.
Året av omvandlingar i arabvärlden har krävt fler liv än konflikten i Afghanistan, och i Syrien finns en akut risk för att fortsatt
motstånd från en regim som inte kan överleva kommer att leda till
att många fler liv kommer att spillas.

EU:s inflytande i Europa och världen har i mångt och mycket
grundats på den magnetism som vår modell för politisksamver-kan
och ekonomisk utveckling har haft. Den var till exempel alldeles
avgörande för den lika lyckosamma som viktiga integra-tionen av
Centraleuropa under de gångna två decennierna.
Skulle modellen uppfattas som haltande så kommer magnetismen
snabbt att avta, och våra möjligheter att påverka utvecklingen söder
eller öster om oss – och i världen i övrigt! – att påtagligt försvagas.
Vi riskerar en värld där våra värderingar och våra intressen står svagare
– där den utveckling mot öppnare samhällen och ekonomier som betytt
så mycket börjar äventyras.
Förutsättningar för en global ordning baserad på den internationella
rätten skulle med all sannolikhet försvagas, och avgörande utmaningar
som till exempel klimathotet bli svårare att möta.
Att Sverige har ett fundamentalt säkerhetspolitiskt intresse av en allt
starkare europeisk integration är numera knappast kontroversiellt.

Där demokratin nu bryter fram ser vi kraften också hos olika mer eller
mindre islamistiska strömningar och grupper. Och dessvärre går det
inte att bortse från tecknen på ökade sekteristiska spänningar i delar av
regionen. Utvecklingen i Irak dessa dagar är mycket bekymmersam.

Ett samverkans Europa innebär förvisso sina utmaningar – det finns
alltid någonting att klaga på i Bryssel! – men att ett söndringens Europa
skulle riskera att föra oss tillbaka till faror från förr inses nog av de
flesta.

För ett år sedan skrev jag på denna sida att ”vi behöver ett starkare
Europa för att möta de globala politiska utmaningarna” under det år
som då randades.

Men i det utvecklingsskede där så gott som varje del av vårt samhälle
är allt mer beroende av globaliseringens olika flöden av varor, tjänster
och information har vi ett minst lika tydligt intresse av ett Europa vars
röst räknas och hörs i världen i stort.

Utvecklingen sedan dess har tveklöst inneburit att utmaningarna inte
minst i det europeiska närområdet har ökat, men har lika tveklöst
inneburit att Europas möjligheter försvagats. Och i kombinationen av
detta ligger faror.

Utfallet av folkomröstningen 2003 innebär att Sverige inte är med i
eurosamarbetet – det kommer att ta sin tid innan den frågan

kommer på agendan igen – men vi är ändå mer integrerade med
den europeiska ekonomin i stort än vad vi var då. Och därmed
direkt beroende av dess utveckling.
Att vi har ett direkt ekonomiskt intresse av att krisen i eurozonen
övervinns är en sak, men minst lika viktigt är vårt politiska intresse av
att den försvagning av Europas möjligheter till inflytande som denna
inneburit kan övervinnas.
Ett Europa som försvagas och förlorar i inflytande innebär en farligare
framtid för oss alla.
Under det kommande året kommer vi att fortsätta att arbeta för att den
gemensamma europeiska utrikespolitiken förstärks. Det är ett arbete
med långt tidsperspektiv, men det gör det inte mindre viktigt.
Och det går hand i hand med det allt starkare samarbete vi bygger i
Norden och i Östersjöregionen med bland annat Polen.
Men avgörande är självfallet hur de ekonomiska svårigheterna
kan övervinnas. Det handlar först och främst om att förbättra
tillväxt- och konkurrenskraft i ekonomier där detta gravt
försummats, men vi skall heller inte bortse från de utmaningar i
dessa avseenden som vi själva står inför.
Jag är övertygad om att Sverige har mycket att bidra med i samtliga
dessa avseenden. Ingen – allra minst vårt Sverige – skulle gynnas av
att vi blev en marginalstat i det europeiska samarbetet. Också vi har en
skyldighet att vara konstruktiva européer inför de utmaningar vi nu
står inför.
Carl Bildt (M), utrikesminister “

En skolhistoria.
Medeltiden och 1500-talet
I Sverige fanns skolor på medeltiden. Det fanns kloster- och domskolor sedan påven i slutet av 1100-talet bestämt att en skola skulle
inrättas vid varje domkyrka och kloster. Kyrkan kände visst ansvar för
folkundervisningen, men det starkaste motivet var att utbilda kyrkliga
tjänare. Det fanns också socken- och trivialskolor där präster tjänstgjorde som lärare, huvudsyftet med undervisningen var att ge barnen
kritendomskunskap.
Uppsala universitet grundades 1477. Ute i Europa hade universitet
grundats på flera håll under 1100-talet. Lunds universitet tillkom 1666.
Gustav Vasa valdes till Sveriges kung i Strängnäs den 6juni 1523.
Han genomförde en kyrklig reformation och kastade ut katolikerna. Det
katolska skolväsendet förföll och en svensk skolordning med mer
statligt inslag kom till som en del av en kyrkoordning 1561. En skolordning 1611 förbättrade läget.
1600-talet och 1700-talet
Gustav II Adolf rustade upp rikets skolväsen. Det inrättades gymnasier i Västerås 1623, Strängnäs 1626, Linköping 1627, Stockholm
1640, Skara 1641, Växjö 1643, Göteborg och Härnösand 1648.
1600-talets skolordningar innehöll inte några stadganden om folkundervisningen. I 1686 års kyrkolag sägs att prästen ska ge undervisning och i kyrkboken anteckna varje persons kristendomskunskap.
Kyrkoherden i varje socken skulle dessutom se till att alla barn lärde sig
läsa, mm.
Det svenska skolsystemet ändrades nästan inte alls under 1700talet. Makthavarna understödde naturvetenskaplig forskning vid
universiteten, men visade föga intresse för de breda lagrens utbildning.

Folkskolan
I slutet av 1700-talet kom krav på en bättre folkundervisning, men
inte förrän 1842 kom en folkskolestadga med obligatorisk folkskola
och skolplikt. Motsvarande folkskoleordningar tillkom 1814 i Danmark, 1827 i Norge, 1866 i Finland, 1872 i Preussen, 1870 i England,
1877 i Italien, 1882 i Prankrike och i USA först i Massachussets 1846
och sist 1918 i Mississippi. I Sovjetunionen kom skolan först efter
revolutionen 1917. I flertalet av nutidens uländer har den kommit först
efter andra världskriget.
I 1842 års svenska folkskolestadga föreskrevs att minst en lärare
skulle finnas i varje församling, men det uppnåddes inte förrän efter
många år. Antalet skolår föreskrevs inte. 1861 infördes folkskoleinspektörer, 1878 angavs en normalplan med två år i småskola och
fyra år i den egentliga folkskolan.
Som komplement till folkskolan infördes 1918 obligatoriska
fortsättningsskolor, antingen med yrkesutbildning eller med allmän
utbildning. År 1914 tillkom en central folkskoleöverstyrelse som 1918
gjordes om till skolöverstyrelse med tillsyn också över yrkesskolor.
År 1936 beslutade riksdagen om sjuårig folkskola, men först 1949
hade alla skoldistrikt infört den.
1800-talet och halva 1900-talet
Nya skolordningar kom till 1724, 1807, 1820 och 1849 då gymnasierna och de till dem knutna lägre skolorna blev elementarläroverk
och det tillkom en reallinje utöver den klassiska latinlinjen.
Begreppet gymnasium försvann för en tid. I läroverksstadgor 1859,
1869, 1873 och 1875 gjordes ändringar av klassindelningar och skolämnen. Nu fanns med bland annat fysik, kemi, tyska, engelska och
franska.
Elementarläroverken var av två slag: lägre och fullständiga. De
senare kom från år 1878 att heta högre allmänna läroverk.

I en läroverksstadga 1905 återupptogs beteckningen gymnasium
för de högre klasserna, som kallades ringar. De lägre skolor som var
anknutna till gymnasierna formades under 1800-talet om för att passa
till utbildningsbehov hos dem som skulle ägna sig åt handel, industri
och dylikt. 1905 blev de realskolor som avslutades med realexamen.
1909 beslöt riksdagen om kommunala mellanskolor som ledde till
realexamen. 1920 fick skolöverstyrelsen tillsyn också över läroverken.
Folkskolor och läroverk samordnades mer och mer.
År 1927 gjordes en stor skolreform med en läroverksstadga 1928:
två olika realskolor inrättades, dels en fyraårig med anknytning från
folkskolans sjätte klass, dels en femårig med anknytning från folkskolans fjärde klass.
1928 beslutades också om kommunala flickskolor med anknytning
både från fjärde och från sjätte klass i folkskolan. Läroverksstadgan
reviderades något 1933, men stod sig sedan över andra världskriget.
Gymnasierna var ursprungligen öppna bara för manliga elever. 1923
begärde läroverket i Strängnäs hos kungen att få ta in kvinnliga elever
på gymnasiet och våtterminen 1924 kom de första in.
Vid sidan om de vanliga gymnasierna fanns vissa tekniska gymnasier och handelsgymnasier.
Det svenska skolsystemet blev med tiden ett mycket komplicerat
lappverk och beskrevs på 1940-talet ibland som kaotiskt.
Efterkrigstidens skolreformer
År 1940 tillsattes en statlig skolutredning som skulle utreda och lägga
förslag om både obligatorisk skola och frivilliga skolformer, dvs om
folkskola, realskola, flickskola och gymnasium i alla deras former.
I ett förslag 1948 skulle folkskolans och realskolans olika former
ersättas av en nioårig enhetsskola gemensam för alla barn. Gymnasiet
skulle vara treårigt och bygga på fullständigt genomgången obligatorisk nioårig skola.

En försöksverksamhet med nya skolformen påbörjades 1950 och
pågick i cirka tio år. Med ledning av försöksverksamheterna antog
riksdagen 1962 en skollag, enligt vilken enhetsskolan skulle kallas
grundskola, vara nioårig och obligatorisk och ha kommunerna som
huvudmän.
Grundskolan ersatte andra skolformer som låg inom ramen för den
nioåriga skolplikten och hade lågstadium tre år, mellanstadium tre år
och högstadium tre år. Grundskolans första läroplan kom 1962, sedan
en 1969, därefter en 1980 och 1994 Läroplan 94, Lpo 94, som
anpassats 1998.
Från 1 juli 2011 gäller nya regler för grundskolan , förskoleklassen
och fritidshemmet.
Det allmänna gymnasiet, som hade latin- och reallinjer, fick 1954 en
tredje, allmän linje. Under 1960-talet reformerades gymnasiet i två
steg. Först slogs det allmänna gymnasiet ihop med tekniska gymnasier
och handelsgymnasier 1964 och fick sin form i 1965 års läroplan
för gymnasiet.
Delar av praktiska realskolor, flickskolor och yrkesskolor som så
att säga blivit över när de första nio skolåren förts in i grundskolan
ombildades till tvååriga fackskolor och yrkesskolor som byggde på
grundskolan.
I gymnasiets andra reformsteg slogs dessa fackskolor och
yrkesskolor ihop med gymnasiet 1971 enligt riksdagsbeslut 1968. Och
det tog form i en för hela denna skola gemensam läroplan, Lgy70.
Läroplanen har sedan reviderats. 1983 kom den tredje aktualiserade
upplagan av de övergripande allmänna delarna. Från 1 juli 1994 fick
gymnasieskolan en ny läroplan.
Från 1 juli 2011 gäller nya regler för gymnasiet.
Skolöverstyrelsen har avskaffats 1990 och ersatts av Skolverket.
Skolinspektionen har tillkommit.
Den svenska skolan är 2011 i katastrofal kris.

Världsbilden och makten.
I folkskolan 1842 gällde bibelns världsbild om skapelsen. Darwins
bok om arternas uppkomst 1859 ändrade den bilden, men i skolorna
förblev kristendomen en viktig grund för undervisningen. Bibelns och
Luthers läror fortsatte att vara viktiga men tonades vartefter ner. Ämnet
kristendomskunskap blev religionskunskap.
Statskyrkan i Sverige avskaffades i slutet av 1900-talet och nu får
man i skolan inte propagera för deltagande i religiösa verksamheter,
men väl undervisa om religioner. Hösten 2011 har diskuterats om
skolavslutningar ska få ske i kykan eller inte och vilka psalmer som kan
sjungas vid avslutningen. Kyrkans makt har avtagit.
I mitten på 1800-talet gällde fortfarande ståndsriksdagen med adel.
präster, borgare och bönder. lägre klasser fick inte vara med i riksdagen. En tvåkammarriksdag infördes 1866, men rösträtten var
begränsad så att låga klasser inte kunde göra sin röst hörd.
Det Socialdemokratiska partiet bildades 1889 och hade som viktiga
punkter allmän rösträtt i dagens mening och åtta timmars arbetsdag sex
dagar i veckan. Åttatimmarsdagen blev lag 1919 och allmän och lika
rösträtt för män och kvinnor blev verklighet 1921.
Moderaternas partisekreterare 2011 vill i partipropagandan få det att
verka som att moderaternas föregångare till höger på partiskalan
(Allmänna valmansförbundet (högerns riksorganisation 1904–38) infört
den allmänna rösträtten, men det var precis tvärtom: de var motståndare. Det var liberaler och socialdemokrater som genomdrev rösträtten.
Liberalerna 2011 är annorlunda, de är lierade med moderaterna, inte
med socialdemokraterna.
Från omr93c hämtas följande avsnitt:
Makt och sociala relationer i världen 1914.
Tänkesätten och de sociala relationerna.
Utdrag ur “Det svenska folklynnet” (1911)

Makt och sociala relationer i världen 1914
År 1914 behärskade europeerna en stor del av världen utanför
Europa, de hade kolonier eller härskade på annat sätt. Självständiga
stater utanför Europa var huvudsakligen i Amerika USA, Mexiko och
de flesta staterna som 1990 finns söder därom, i Afrika Etiopien och
Liberia och i Asien Turkiet, Arabien, Persien och Afghanistan i Främre orienten och bortom Indus Kina, Mongoliet, Japan, Siam och några
småstater i Tibet.
I Europa var de mest betydelsefulla makthavarna kungariket Storbritannien (England), republiken Frankrike, Tsarväldet Ryssland och
kejsarrikena Österrike-Ungern och Tyskland.
Engelske regenten härskade även i Brittiska samväldet, det Brittiska
imperiet, och var från 1876 också kejsare av Indien. Drottning Viktoria
som regerade 1837-l901 var den första engelska regenten med denna
titel. 1910-1936 regerade sonsonen Georg V. Kejsartiteln upphörde
efter andra världskriget. Indien blev fri republik 1950 .
I Frankrike hade efter revolutionen 1789 förekommit omväxlande
statsskick, ibland republik, ibland kejsardöme. Det sista kejsardömet
upphörde 1870 och 1914 gällde “den tredje republiken" med R
Poincarè som president.
Den siste tsaren, Nikolaj II, regerade 1894-1917. Furstarna i Ryssland började från och med Ivan den förskräcklige 1533 kalla sig tsar,
kejsare. De menade att de övertagit kejsarkronan från det Östromerska kejsardömet som upphörde 1453. Moskvafursten, tsaren,
blev den grekiske kejsarens efterträdare som Guds ställföreträdare på
jorden med gudagiven och därför oinskränkt makt. Under Nikolajs
hela regeringstid rådde i Ryssland upprorsstämningar av flera olika
slag, bla gjorde arbetare 1905 ett upprorsförsök som dock slogs ned av
tsaren.
Det gamla Tyskromerska riket som grundades 962 av Otto den store
upphörde 1806 och kejsarkronan gällde fr o m l804 bara Österrike.
Österrike-Ungern bildades l867 och hade Frans-Josef som kejsare från
1848 till hans död 1916.

Det nuvarande Tyskland tillkom 1871 och blev då ett kejsarrike med
Wilhelm I som kejsare och Otto v Bismarck som rikskansler. Kejsarens
sonson Wilhelm II regerade 1888-1918 (d 1941).
Perioden 1815-1914 har här förut karakteriserats som genom-brottstid
för demokrati och industri, men det bör tilläggas att när det gller
demokratin var genombrottet i knappaste laget. l914 1evde kvar mycket
av de gamla fursteepokernas tänkesätt där makten kom uppifrån.
Visserligen hade några kungar och kejsare lämnat ifrån sig en del av
maktutövningen, men den avgörande makten stannade kvar i relativt
begränsade ledarskikt
Parlamentarism innebär att statschefen lämnar regeringsmaktens
utövning åt dem som har majoritet i folkrepresentationen. Parlamentarism infördes i Sverige 1914-1917. I Norge 1884, i Danmark
1901. I England kan begynnelseåret sättas till 1832 då en parlamentsreform genomfördes. I Finland och Tyskland efter första världskriget. I
Frankrike återinfördes parlamentarismen under tredje republiken. I
Österrike infördes något slags parlamentarism 1867. Men hur ett land
med parlamentarism fungerar beror av hur parlamentet kommer till
genom rösträttsregler, opinionsbildning mm, och tar man med det var
demokratin på det hela taget 1914 i sin linda.
År 1914 fanns i alla jordens länder, även i de mest utvecklade, stora
klassskillnader och ojämna levnadsvillkor. Det fanns spänningar och
konflikter av många olika slag: mellan stater och rivaliserande kolonialmakter, mellan grupper av stater och regioner, mellan kolonier och
moderlärder, centralmakter och underlydande, mellan klasser, raser,
politiska och religiösa riktningar, mellan olika språkgrupper och
grupper med olika kulturella traditioner, mellan fattiga och rika, kvinnor och män , unga och gamla och mellan olika yrkesgrupper etc.
Några särdeles långt komna tankar om att människorna befann sig i
ödesdigra konflikter med växt- och djurvärÍlden och jordens klimat
fanns knappast .

Tänkesätten och de sociala relationerna.
Tänkesätten och de sociala relationerna i början av 1900-talet var
annorlunda än på 1990-talet. I en bilaga, “Det svenska folklynnet” (G
Sundbärg, Norstedt Sthlm 1911), till den statliga emigrationsutredningen som började 1907, framskymtar rågot av hur man såg på
klasser, nationer och krig o d. Några utdrag ur bilagan återges i det
följande. Krig sågs före första världskriget inte som det elände som det
blev från och med det kriget. Vidare rådde uppfattningar om att
nationerna borde kämpa sig fram till mäktiga positioner. Engelsmännen var världens herrar, och det var något att se upp till och
efterlikna .
I de gamla fursteepokerna behövde furstarna stora landområden där
de kunde ta ut skatter av befolkningen och ta ut soldater för att behålla
och utvidga maktområdena. I en välfungerande demokrati år problemet att åstadkomma välfärd och trygghet för befolkningen och då
har krig mellan länderna mest bara negativa konsekvenser. Däremot
kan inrikes revolutioner, helst icke våldsamma sådana, ha ett
berättigande om det gäller att förbättra välfärdsfördelningen inom ett
land.
I England rådde 1914 ett parlamentariskt styrelseskick sedan länge,
men det innebar inte att klasskillnaderna var borta, levnadsstandarden
jämn. Svenska TV-tittare har på senare år kunnat se flera program som
skildrar klasskillnaderna i England före första världskriget, t ex
“Herrskap och tjänstefolk” och “Forsytesagan” av J Galsworthy, som
fick Nobelpriset i litteratur 1932. Engelsmännen som härskare i Indien
har också skildrats i TV. För de yngre TV-tittarna kommer vartefter
nya program om äldre tider.
Före kriget 1914 rådde i England den s k viktorianska livsstilen, som
har beskrivits som “högborgerlig, strängt konventionell, överdrivet
pryd och trångbröstad”. Med första världskriget var det i stort sett slut
med den livsstilen, med sysslolös överklass med många tjänare som
var så extrem i England och som i olika grad fanns i hela Europa.

Den livsstilen försvann inte med en gång. I Sverige var det relativt
vanligt med hembiträden i “bättre” familjer fram till slutet på 30-talet.
I de svenska filmlustspelen på 30-talet, som sågs av en stor del av
svenska folket, tilldrog sig hanlingen ofta i borgerliga över- och
medelklassmiljöer med pigor och betjänter i köksregionerna, där dock
överklassen till slut drog de kortaste stråna, det roliga fanns i löjliga
klassmotsättningar. Filmerna slutade ofta med att flickan “av börd”
efter långt motstånd från pappan fick “mannen av folket” och att pigan
med sina undangömda besparingar räddade den höge direktören från
konkurs.
Synen före första världskriget på det man kallade naturfolken
dominerades i de mer ekonomiskt utvecklade länderna av överlägsenhetskänslor, och man såg nog naturfolken som dumma och efterblivna.
I den första ljudfilmen som gjordes i USA i slutet på 20-talet,
“Jazzsångaren", uppträdde den vite Al Jolson sminkad til neger på ett
sätt som inte accepteras 2011 och som nu betecknas som rasistiskt
Judar hade rykte om sig att lura folk på pengar.
Trots allt förhärligande av krig som förekom före första världskriget
var många på det klara med att man borde undvika krig. På 1890-talet
började man konferenser i Haag med syfte att åstadkomma regler som
skulle hindra krig och befrämja samarbete. Den första fredskonferensen hölls 1899 mellan ombud för 26 stater, den andra 1907 mellan
44 stater. På konferenserna lyckades man åstadkomma vissa konventioner. Ur konfererserna utvecklades sedan Internationella domstolen i
Haag, som 1990 ingår i FN-systemet och har domare som utses av de
högsta FN-organen. Den avgör tvister mellan stater som erkänt domstolens domsrätt och som undertecknat konventioner man dömer efter.
År 1914 kunde Haagkonventionerna inte hindra första världskriget.
Första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget ses ibland
som ett enda stort krig med en tjugoårig vapenvila mellan krigen. Hur
som helst är de två världskrigen viktiga gränser i världshistorien.

Utdrag ur “Det svenska folklynnet” (1911)
“Det svenska folket är af oblandadt germanskt ursprung, och
svenskens utseende vittnar ock härom. Han är i regeln lång och
välväxt, har ljust hår, bred, hög panna samt blå eller grå ögon.
Hufvudskålens bildning är dolikocefal ehuru äfven brakycefala bildningar förekomma - samt ortognat.
Svenskarna äro en af de resligaste nationer i världen. Möjligen stå
de i detta hänseende icke tillbaka ens för något annat af de civiliserade
folken. Medellängden för en svensk man vid uppnådda trettio à
trettiofem år utgör enligst nyaste beräkningar 170,8 centimeter.
Hvad folkupplysningen angår, torde vara allmänneligen kändt, att
samtliga de skandinaviska folken härutinnan intaga en mycket
fördelaktig ståndpunkt. För Sverige egendomligt är, att konsten att läsa
innantill i bok hos oss varit allmänt utbredd redan under flere
generationer. Häraf har hos Sveriges folk åstadkommits en andlig
mognad, som erbjuder en ovanligt solid grundval för fortsatt utbildning. Å andra sidan saknas kanske till följd häraf understundom den
ungdomliga entusiasm för kunskapers inhämtande, som ofta träffas
hos nationer, där de stora massorna först nyligen hunnit fram till den
bokliga bildningens källor.
Generationer af vårt folk ha alltså redan införts i det uppfostrande
tankearbete, som läskunnigheten alltid medför. Gentemot detta står, att
landets vidsträckthet och glesa befolkning, väl också mångenstädes
fattigdomen, medfört, att lifvet själft ej hos oss lämnar så många
tillfällen till andlig utbildning som i rikare och mera tätt befolkade
länder. Häraf sker, att den själiska utvecklingen ofta hos vårt folk
förefaller ojämn och ej har full förmåga att göra sig gällande i det
praktiska lifvet. En viss råhet i sinnet ligger ock ännu mångenstädes
kvar såsom ett arf från flydda seklers oupphörliga krig - och kanske
äfven från den period af starkt utbredd dryckenskap, som
karakteriserade förra delen af det nyss tilländagångna århundradet.
De egenskaper, som åstadkomma en duglig krigare, hafva i alla tider
varit skarpt utpräglade hos vårt folk, och utan öfverdrift kan sägas, att

Sveriges krigshistoria är bland de vackraste, som något folk äger. Att
dessa egenskaper ännu alltjämt fortlefva, till trots för en åttioarig fred,
är af många tecken tydligt. Knappast föres äfven i våra dagar
någonstädes ett krig, där ej af egen drift deltager ett betydande antal
svenskar, och sällan händer väl, att ej dessa frivilliga stridsmän göra sitt
folks gamla rykte heder.
Man må om kriget tänka hvad man vill: det kan ej för nekas, att det
uppkallar den mänskliga kraften till en utomordentlig höjd, och i själfva
verket gifver hvarje folk i denna situation ett ovanligt klart vittnesbörd
om sitt innersta kynne. Hvad vårt svenska folk angår, framträder härvid
tydligt den öppna, klara, så att säga ljusa beskaffen-heten af dess
naturell: ett oförväget mod, ståndaktig tapperhet, oegen-nyttig
själfuppoff'ring och ädel ridderlighet - allt egenskaper som fira sin
största triumf under öppen strid på slagfältet.” (Sid 1-2)....
“Svenskarnas hufvudegenskaper äro i eminent mening manliga.
Denna sida af det svenska folklynnet är det som skapat de otaliga
svenska hjältebragderna på lifvets alla områden.
“Zevs, gif släktet gosselynne, hoppfull håg och fantasi!”
Dessa Viktor Rydbergs underbara ord ha väl aldrig träffat så in på något
folÎk som på engelsmännen. Och de ha blifvit världens herrar. (Sid
100)....
“ Så träder ock nu för tiden allt mera i dagen, att en ny idé börjar
vinna en afgörande makt öfver de europeiska folkens åskådning. Denna
nya kraft, som väl skall bli nästa tidehvarfs största, är den sociala idén.
Redan känna sig kroppsarbetarna öfverallt såsom bröder, från det
ena folket till det andra; och om än denna klass har tagit initiativet, så
skola de öfriga efter hand följa efter.” (Sid 137)...
“Detta vill naturligtvis icke säga, att folken komma att uppgifva sig
själfva såsom folk. Tvärtom, liksom Europas fördelning efter
trosbekännelser än i dag är i hufvudsak densamma som år 1648, så
skola ock de europeiska nationerna komma att bestå sådana de

utkristallisera sig under nationalismens tidehvarf. Därmed skall detta
tidehvarf hafva fyllt sin världshistoriska uppgift.
De folk “skola bestå”, som äga kraft och mod därtill. Men
historien vittnar tillräckligt om, att just i dylika öfvergångstider farorna
äro störst för de små och svaga.
I tider af världsomstörtande förändringar är det nödvändigare än
någonsin att vara starkt rustad till försvar. Det folk går under, som i
dylika ögonblick uppträder svagt och osolidariskt. Och inom den nya
världsbyggnaden skola de folk tillkämpa sig den bästa platsen, som stå
högst i andlig och materiell kraft.” (Sid 138-139)....
“Man säger, att allting nivelleras i våra dagar. Detta är sant i en viss
grad. Det kan ej förnekas, att den bildade klassens människor
nuförtiden alltmera föra ungefär enahanda lefnadssätt i Europas alla
länder. Och äfven till de lägre samhällslagren sprider sig nivelleringen
så småningom. Öfver allt bor man i ungefär lika inredda hotell,
öfverallt äro järnvägar och spårvägar ungefär desamma. Folkdräkterna
försvinna, och lefnadssättet i allmänhet närmar sig mer och mer att
blifva ungefär enahanda inom alla klasser.” (Sid 139)....
“Framtiden skall skapa nya förbindelser de olika folken emellan,
förbindelser hvilkas art och gestaltning vi ännu icke kunna göra oss
fullt reda för. Men det är en stor fara för, att vårt land kommer att ingå
i dessa nya organisationer under sämre villkor än som behöfde bli
händelsen, - därför att vi komma att ingå med svagare nationalmedvetande än andra folk.” (Sista sidan, 142)
I Sverige har näringslivet genomgått stora för ändringar under
1900-talet. I början av seklet fanns de flesta på landsbygden och
arbetade i jordbruk. Sedan flyttade man till städerna och deras
industrier. Det skildras i den följande artikeln.

DN kultur 21 dec 2011:

“Så förändrade stordriften Sveriges kulturlandskap”
“Under krisens 1930-tal var antalet småbruk i Sverige som flest.
Sedan kom traktorn, konstgödslet och bekämpningsmedlen och
förändrade landskapsbilden och arbetsmarknaden i grunden,
skriver Gunnar Wetterberg.”
“När 1900-talet började var min farfars far jordbrukare. Han var
visserligen teolog och komminister i Krokstad i Bohuslän, men
prästgården drev han själv. Först när han blev kyrkoherde i Bro och
Brastad utanför Lysekil arrenderade han ut gården som hörde till. Strax
innan min gammelfaster dog fick jag hans handböcker i hönsskötsel
och lantbrukskemi.
Ungefär samtidigt donerade gödselkungen Moritz Fraenckel 80.000
kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. De fyra miljonerna i dagens penningvärde betalade en atlas över det svenska jordbruket vid det nya seklets ingång. Boken utarbetades av Wilhelm Flach,
kansliråd i jordbruksdepartementet som senare blev chef för Lantbruksstyrelsen, professor Herman Juhlin Dannfelt vid Ultuna och
statistikern Gustav Sundbärg, mest känd för Emigrationsutredningen.
Det blev en magnifik foliant på nästan sju kilo med härliga kartor
över allt av agrar betydelse och lite till, från sommarnattfroster till
spånadsväxter och oxar i procent av antalet vuxna hästar. Allt går
numera att avnjuta på www.kslab.ksla.se/Atlas1900/.
Jorden och skogen var det svenska folkets huvudnäring. Bönderna
och lantarbetarna dominerade, men långt fler än lantprästerna hade en
stor del av sin utkomst från spannmål, potäter och kor. Småbruken i
Norrland försåg skogsbolagen med huggare, många av industrins
arbetare tog sig igenom storstrejken 1909 genom att vända tillbaka till
släktens torp.

Drygt hundra år senare återkommer KSLA till lantbrukets kartor.
Fraenckels fond delar kostnaden med Marcus och Amalia Wallenbergs
stiftelse. Nationalatlasen ger ut en ny omgång kartor, akademien låter
ord och bild summera i en antologi om lantbrukets 1900-tal.
Kanske trodde Fraenckel att modernäringen var framtiden.Nationalromantiken och egnahemsrörelsen hoppades att självägande småbrukare skulle slå Amerika och revolutionen ur hågen.
Till en början såg det så ut. Torpen och småbruken blev allt fler, för
att bli som flest under krisens 1930-tal. Hästen slog definitivt ut oxen
under 1900-talets första decennier. Två miljoner kor på drygt 400.000
gårdar höll nöden borta när den moderna ekonomin gick på knäna. Det
byggdes som aldrig förr. År 1939 var 14 procent av ladugårdarna
nybyggda, och bara 6 procent var bortåt hundra år. ”Så modernt kom
det aldrig mer att bli”, konstaterar arkitekten Ulrich Lange i antologin.
Ändå var det då som tätorterna gick om landsbygden i befolkning.
Marknadskrafterna började ta ut sin rätt. I dag räcker det med 6.000
gårdar för att klara landets mjölk. Mjölkpallarna står kvar överallt
längs landsvägarna, ofta med ett par kannor på, men det är länge sedan
Ove eller Valter stannade för att köra in dem till mejeriet i Förslöv. De
riktigt gamla ladugårdarna utgjorde 32 procent 1990, de nybyggda var
bara några få procent, och medelåldern på byggnaderna var 74 år.
Det stora språnget kom efter andra världskriget. Antalet gårdar föll
från 430.000 år 1930 till 230.000 trettio år senare, och kulturgeografen
Bo Malmberg beräknar i sitt bidrag att de bara är 50.000 i dag.
Samtidigt gick moderniseringen och experimenterandet i rasande takt.
Motorsågen kom till skogen i slutet av 1950-talet, för att ersättas av
skotare, skördare och processorer ett par årtionden senare. Flottningen
ersattes av timmerbilar.
Vi hässjade fortfarande hö på 1960-talet, men sedan kom skulltorkarna, för att slås ut av ensilagebalarna från 1980-talet och framåt.

Taggtråden slog ut hankgärdesgårdarna. Fler och fler utländska kor
korsades in i lantraserna, de väldiga hästarna ersattes av MasseyFerguson och Bolinder-Munktell för att komma tillbaka i fritidsform
som 2000-talets nöjesdjur.
Antalet traktorer ökade från 22.000 till över 160.000 mellan 1945
och 1965. Personbilarna femdubblades under 1950-talet och tog över
landsvägarna från jordbruket. Från drygt en halv miljon hästar år 1900
och 715.000 efter första världskriget var antalet nere i drygt 50 000 för
40 år sedan. I boken tror Susanna Hedenborg att Sverige med numera
nästan 300.000 djur ”är Europas, och kanske världens, hästtätaste
land”.
Det är landskapet som förändrats mest. 1900-talet har dragit en skarp
gräns mellan åker och skog. Tidigare gled marken från den plöjda
jorden över ängar och hagar med allt fler träd in i betad skog, för att
bara långt bort vara helt och hållet i granens våld. Vid 1800-talets slut
fanns det minst två miljoner hektar gräsmark, i dag är bara 270.000 ha
kvar. Fälten bröts av bäckar, dammar och odlingsrösen, mossarna
öppnade skogen. Under moderniseringen kom märgelgravar och
åkerholmar i vägen för maskinerna, den moderna djurhållningen
struntade i bidragen från slåtter och kärr men med 2000-talet har
utvecklingen gått varvet runt, odlingsrösena har blivit skyddsvärda och
pilevallarna ger poäng i EU:s jordbruksstöd. De väldiga sjösänkningsprojekten har vänts till bidrag för att anlägga våtmarker och kräftfisken
Antologin är skriven från Stockholm, Ultuna och Umeå, ett ”riksperspektiv” med en stark dragning norrut. Skogen får sitt välförtjänta
utrymme, men den starkt växande bondeskogen i Sydsverige hamnar
tämligen i skymundan för bolagsskogarna i Norrland. Det är synd, för
där håller antagligen nya band mellan stad och land på att växa fram.
Dispositionen är generös mot fäbodar, jakt och renskötsel, men

essäerna hamnar ofta långt från Skåne, som under 1800-talet hade
blivit landets rikaste jordbruksbygd.
Så tappar antologin bort en av de mest dramatiska förändringarna,
utsädesfirman Hilleshögs monogerma sockerbetor i slutet av 1960talet. Var och en som hukat och hackat ogräs och småplantor minns de
oändliga raderna över fälten med en rysning. Av generationen före har
jag hört ruggiga historier om hur arbetslösa småländska drängar hystes
in i skånska griskättar under betsäsongen. Peps Persson spelade in
”Fyra tunnland bedor”, den svängiga och uppsluppna reggaedriften
med ett tröstlöst slit som tog alldeles slut när det bara kom en planta ur
varje frö.
I den mest uppslagsrika essän skriver Bo Malmberg om jordbruket
och demografin. Han betecknar landsbygden som rikets barnkammare.
Under 1900-talets första decennier föddes det varje år drygt 100.000
barn på landsbygden, mot bara 30.000 stadsbarn. Ännu på 1950-talet
var förhållandet 54.000 landsbygdsbarn mot 50.000 i städerna.
Att sörja för barnens uppväxt blev ett underliggande motiv för
jordbrukspolitiken, menar Malmberg. De allra flesta flyttade till
städerna och blev efterkrigsindustrins viktigaste arbetskraftsreserv.
Landsbygdens folk kunde också sätta tryck bakom sina krav. På
1930-talet organiserade jordbrukets föreningsrörelse bortåt en miljon
människor, ungefär lika många som i fackföreningsrörelsen.
Annars är boken ganska valhänt i sin beskrivning av jordbruket i
ekonomin. Ömsom blir 1947 år jordbruksreform central för utvecklingen, ömsom har politiken ganska lite att sätta emot vad som ändå
händer. Nyansen är kanske att den inte förmått skapa särskilt många
småbruk, ge bönderna industrilöner eller hålla hela Sverige vid liv men
däremot har gränshindren gjort maten dyr för konsumenterna, gjort
konstgödsel och bekämpningsmedel mer lönsamma, drivit upp
fastighetspriserna och koncentrerat bruket till reglerade grödor och
djur. Än märkligare är det att beskattningen hamnar helt i skymundan,

till och med när jordpriserna ska förklaras. Att skogsfastigheter blivit
revisorernas favoritråd till skatteplanerare har nog sin del i det senaste
årtiondets kraftiga prisuppgång, på tvärs emot virkespriser och rotnetto.
Jag saknar en essä om bönderna och tekniken. På var och varannan
gård fanns en Oppfinnar-Jocke, handaskickligt folk som konstruerade
sina egna maskiner. Vad deras grubblerier och lösningar betytt för
Sveriges tekniska utveckling vore spännande att veta. Bara häromdagen hördes en av dem i ”Vetandets värld”, när han beskrev hur han
byggt en röjsåg som skär både horisontellt och vertikalt, och därmed
kan kvista björkarna i granplanteringarna i stället för att hugga bort
dem. Då anar lyssnaren en kommande ljusning runt E4:an.
Men det är kartorna som är den stora fröjden. Läsaren kan bläddra
fram och tillbaka i nationalatlasen, begrunda diagram och dra slutsatser utan att bekymra sig om texten. Kartan över humiditeten bekräftar
skillnaden mellan att odla vaxbönor i Enskede och Skånes Fagerhult,
kartan över markslagen 1902 och 2005 berättar hur landskapet förändrats i landets olika delar. Spannmålen flyttar söderut från 1905 till 2007,
samtidigt som vetet breder ut sig på havrens bekostnad. Priserna på
skogsmark är numera som högst runt de stora städerna; det kanske
säger lika mycket om skatteplaneringen och jaktlusten som om trädens
årsväxt. Diagrammet över ”husmors spring 1938” mellan gårdens olika delar sammanfattar landsbygdskvinnornas villkor för 70 år sedan.
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco”
“Litteratur: ”Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studier
av de areella näringarnas geografi och historia”, Hans Anton-son och
Ulf Jansson (red) (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien) och
”Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – en kartografisk
beskrivning”, Ulf Jansson (red), (Sveriges Nationalatlas).”

Socialdemokraterna och moderaterna

Moderaternas hemsida 22 dec 2011:

Socialdemokraterna 1932-1976 och tiden därefter.

Nya moderaternas uppgift är att lösa samhällsproblem och göra
Sverige till ett bättre land för alla som bor här.
Moderaterna är vår tids arbetarparti och vill ge fler människor större
frihet och möjligheten att stå på egna ben. Vi vill att fler ska ha ett jobb.
Därför vill vi sänka skatten för alla, men allra mest för de som tjänar
lite och som därför behöver det bäst. Och därför vill vi under-lätta för
företag att starta, växa och stanna i Sverige.
Vi slår vakt om vår gemensamma välfärd och tycker att det är viktigt
att säkra resurser till välfärden genom att fler arbetar och betalar skatt.
Vår jobbpolitik vilar på tre ben; det ska löna sig bättre att arbeta, fler
ska våga anställa och fler företag ska vilja starta, stanna och växa i
Sverige.
Ett eget arbete är viktigt både för individen och för samhället. I
dagens Sverige bär alltför många människor på känslan av att inte
komma till sin rätt. Fler i arbete innebär inte bara att fler människor
känner sig sedda och behövda, utan även att vi kan trygga välfärden. En
ansvars-full ekonomisk politik och fler i arbete gör att vi nu till
exempel kan satsa på skolan, vården, rättsväsendet och omsorgen av
våra äldre.

Under borgerligt styre skjuter militär 1931 fem demonstrerande
arbetare i Ådalen. Det är samma beteende som regimen i Syrien använder då den 2011 skjuter demonstranter. 1932-1976 innehar sedan
socialdemokraterna statsministerposten. I en borgerlig och överklassdominerad social miljö har socialdemokraterna som representanter för
de lägre klasserna tagit sig fram till ledande ställning.
Rörelser i konst och kultur hade fått upp ögonen för ojämlikheterna
i levnadsförhållandena. Stockholmsutställningen 1930 blev bl a en
propaganda för bättre bostäder för alla. Socialdemokraterna införde en
bostadspolitik med bl a förmånliga lån till bostadsbyggande för sådana
med låga inkomster.
Andra världskriget kom emellan, men efter kriget kom barnbidrag,
änkepension 1000 kr per år, allmän sjukförsäkring, allmän tjänstepension, bättre skolor mm som förbättrade välfärden och välfärdsfördelningen.
Efter 1976 och fram till 2006 varierade statsministern mellan
socialdemokrater och borgerliga. I valen 2006 och 2010 vann de
borgerliga och socialdemokraterna förlorade. Det har gett upphov till
många funderingar om politiken.
De borgerliga gick 2004-2005 ihop i en allians med gemensam
politik som givit till resultat en social miljö som skiljer sig från den
under tidigare socialdemokratiskt styre. I huvudsak är det så att
alliansens styre går ut på att gynna dem med höga inkomster på
bekostnad av de sämst ställda. Det görs under förevändning att man
ska minska arbetslösheten och öka friheten mm, att man vill ha
ordning och reda mm och måste ha starka statsfinanser för att inte bli
som de sydeuropeiska konkursfärdiga staterna med budgetunderskott.
Hur ska man karakterisera socialdemokraternas och alliansens
politik?

“Moderaterna är vår tids arbetarparti

Moderaterna tar ansvar för Sverige
Vi tar ansvar i världen och arbetar aktivt genom organisationer som
EU och FN för att säkra såväl frihandel och öppenhet som utveckling
och trygghet för fler människor och länder runt om i världen. Vi är
pådrivande när det gäller att nå internationella överenskommelser för
att möta hotet om ett försämrat klimat. Sverige har en lång tradition av
att vara ett litet land som tar ett stort internationellt ansvar. Det vill vi
bygga vidare på.

Vi har valt att samarbeta med centerpartiet, folkpartiet liberalerna
och kristdemokraterna inom ramen för Alliansen för att vi tillsammans
ska kunna få väljarnas förtroende och kunna förbättra Sverige. Tillsammans tar vi ansvar för hela Sverige.
Moderaterna sänker skatten för vanliga löntagare
Det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att försörjas genom olika
former av bidrag. Skatterna ska framförallt sänkas i de fall de hindrar
nya jobb att växa fram. Syftet är att bryta bidragsberoendet och att fler
ska kunna leva på sin lön. Skatter och bidrag påverkar på ett sätt som
gör att det lönar sig allra sämst att arbeta för dem med låga inkomster.
Därför har moderaterna och regeringen riktat huvuddelen av skattesänkningarna mot dem som tjänar minst. Det vill vi fortsätta med. “
Handlingsprogram 2007.pdf (905 kB)
Alliansens jobbmanifest 2010.pdf (339 kB)
Idéprogram, partistämma2011.pdf (214 kB)
Moderaternas beskrivningar ger inga tydliga uppgifter om vad de
egentligen eftersträvar. Tydligare är strävandena i artiklar av PJ Anders
Linder som är politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, en tidning
som sedan länge varit den ledande högertidningen. Han har skrivit
mycket om “ Den nya borgerligheten”, alliansens politik och om hur
dåliga socialdemokraterna är.

PJ Anders Linder 1 februari 2011:
“Välkommen till borgerligheten.
Det nya borgerliga uppdraget. Så kallar vi en lång artikelserie på
SvD:s ledarsidor, som syftar till att skruva upp trycket i den borgerliga
idédebatten.

Vad är då egentligen borgerligheten? Så här with the benefit of
hindsight borde vi kanske ha inlett serien med att tala om vad vi syftar
på? Är borgerligheten detsamma som de fyra borgerliga partierna? Är
borgerligheten en samhällsklass? Eller vad är det fråga om?
Ett knippe värderingar, idéer och politiska förhållningssätt, säger jag
i en uppsats som presenterades vid ett lunchseminarium på Timbro i
dag. Borgerlighet är ett gemensamt drag hos olika borgerliga idétraditioner och det handlar i hög grad om att förvalta och ge ny gestalt åt ett
arv som har sitt ursprung i det borgerliga genombrottet. En gång må det
ha varit en klasståndpunkt men i dag är det en politisk hållning, som
kan omfattas av människor oavsett vilken position de har i sam-hället.
Det handlar om att bejaka och skapa utrymme för borgerliga dygder
som företagsamhet, förkovran, ansvarskänsla och långsiktighet.
Människan kan göra fantastiska ting om hon slipper att fjättras av
bördsmässiga, skråmässiga eller kollektivistiska bojor.
Borgerligheten bejakar demokratin, men den romantiserar inte en
politisering av samhället. Den anser att konstitutionella begränsningar
av majoritetsstyret är en viktig del av demokratin. Borgerligheten vet
inte på procentenheten när hur stor den offentliga sektorn ska vara, men
den har en preferens för en begränsad statsmakt. Till dels därför att
centralmakten inte kan styra bättre än medborgarna själva, till dels
eftersom den vill skydda civilsamhällets gemenskaper – där de borgerliga dygderna kan blomstra – mot statens expansion. Borgerligheten ser
att staten kan ha en roll i många av samhällets sektorer, men den är mån
om att staten ska stötta och inte ta över. Borgerligheten gillar frihet och
accepterar ansvaret som är myntets andra sida. Den tror på att positiva
insatser ska belönas och destruktiva insatser mötas med sanktioner.
Borgerliga strömningar som liberalism och konservatism har stått
emot varandra i viktiga frågor och kan fortfarande vara motståndare i
sakfrågor, men de har borgerligheten gemensamt.”

SvD 6 febr 2011:

“Ge dygden utrymme att blomstra”
“.....Borgerligheten gillar demokratin därför att den låter människor
råda över sina gemensamma angelägenheter och ser till att staten står
under folklig kontroll. Men man ser inget egenvärde i politiska beslut
och politisk maktutövning. Man skönjer inget romantiskt skimmer just
kring besluten i riksdag och fullmäktige. De är viktiga, men det är
besluten i hushåll och företag också.
Enligt ett borgerligt sätt att se på saken är det bättre att makten finns
fördelad på individer, familjer, frivilligorganisationer, kulturinstitutioner, universitet, bolag och stiftelser än att den samlas i några få mötesrum där votering begärs och klubbslagen dånar. Demokrati är det enda
rimliga politiska styrelsesättet, men det är inte önskvärt att politiken
expanderar i syfte att styra allt mellan himmel och jord.
Borgerligheten förenas av ett antal värderingar och förhållningssätt.
Skydd för de enskilda människornas frihet. Misstänksamhet mot
maktkoncentration. Där har vi två.
Sedan slutet av november har vi publicerat texter på temat Det nya
borgerliga uppdraget. Den här artikeln är den 34:e och sista i serien.
Själva ämnet kommer vi däremot inte att släppa. Artiklarna har mött
ett starkt gensvar, som tydligt visar att på behovet av diskussion om
den framtida borgerliga politiken och av fördjupad borgerlig idédebatt.
Man har så ofta definierat sig i förhållande till andra – tänk bara på ett
uppgivet uttryck som ”de icke- socialistiska partierna” – och behöver
utveckla sin egen identitet.
Vad innebär det egentligen att vara borgerlig? Finns det alls fog för
att tala om en borgerlighet? Det är kanske inte så logiskt att avsluta en
artikelserie med de frågorna, men jag har lärt mig att de behöver få
tydligare svar.

Bildandet av Allians för Sverige har visat att det finns samsyn och en
borgerlig identitet hos många väljare. Jag kan inte påminna mig en enda
missnöjd signal från borgerliga läsare som tycker att det egna
favoritpartiet har komprometterat sig genom att samarbeta med de
andra tre. Fast samtidigt fortsätter de fyra partierna att hellre profilera
sig vart och ett för sig än lyfta fram det idégods man delar.
Analytiskt måste man hur som helst skilja mellan borgerligheten och
de borgerliga partierna. Man kunde förstås göra det lätt för sig och säga
att borgerlighet är vad de borgerliga partierna säger och gör, men då blir
begreppet rätt ointressant. Tvärtom menar jag att det är fullt möjligt för
en borgerlig regering att driva icke-borgerlig politik (och vi har sett
exempel på det).
Jag tror inte heller att man får fatt i den politiska borgerlighetens
väsen genom frågor om livsstil och socialgrupp. Någonstans längst in i
den moderna medelklassen kan man kanske isolera en ståndaktig
borgarklass, som kännetecknas av bildning, självständig ställning och
familjetradition, men det finns inga självskrivna samband mellan
sådana sentida Buddenbrooks och borgerlighet som politiskt förhållningssätt. Dagens politiska borgerlighet rekryterar inte bara ur borgarklassen eller ens medelklassen utan ur alla sociala skikt.
Nej, den politiska borgerligheten förstås bäst som ett knippe värderingar och förhållningssätt, som finns i flera borgerliga läger. Jag säger
inte att liberaler, konservativa och kristdemokrater egentligen tycker
likadant, utan de kan vara hett oense på många plan, men många av
dem har ändå något betydelsefullt gemensamt: De förvaltar ett idéarv
från det borgerliga genombrottet.
I den mån det finns en klassaspekt på borgerligheten är den historisk. Idéerna bars en gång fram av vissa grupper. Idag är de öppna för
alla.
Det borgerliga genombrottet drevs av en vilja att skapa utrymme

för den dygdiga människan. Udden var riktad mot en ordning av
aristokrati och skråprivilegier där börd och ställning gick före flit och
skicklighet och människor skulle veta sin plats. Borgerligheten, däremot, var övertygad om att frihet inte behöver leda till anarki. Enskilda
människor har stor inneboende potential, som kan förverkligas genom
självdisciplin, skolning, näringsfrihet och politiska fri- och rättigheter.
När friheten och dygden får samverka kan stora saker ske.
Vilka de borgerliga dygderna är? Ekonomihistorikern Deirdre N.
McCloskey listar i sin bok Bourgeois virtues (2006) framtidstro,
entreprenörskap, kärlek, rättvisa, mod, måttfullhet och klokhet. Själv
menar jag, lite mindre storslaget, att kärnan ligger i långsiktighet,
ömsesidighet och vilja till personlig utveckling. Genom förkovran,
företagsamhet och hjälpsamhet kan människor förbättra sin egen
situation och förstärka samhällets fundament. Numera ifrågasätts detta
inte i första hand av idén om en naturgiven överhet utan av åsikten att
individerna ska stå tillbaka för kollektivet och att människor sitter fast
i strukturer som bara kollektiva insatser kan frälsa henne från.
Borgerligheten är bärare av det borgerliga genombrottets värden.
Det betyder, som jag noterade inledningsvis, att man värjer sig mot
politisering. Det måste finnas utrymme för dygderna att blomstra.
Borgerligheten har inget exakt svar på var gränsen ska gå mellan
offentligt och privat. Omständigheterna måste alltid vägas in, men
grundtanken är att enskilda människor och deras gemenskaper klarar
av mycket och att statens ambitioner bör begränsas. Man sätter stort
värde på äganderätten och spritt enskilt ägande, eftersom det motverkar maktkoncentration i närings- och samhällsliv.
Borgerligheten fäster stor vikt vid bildning och utbildning, och man
kan se behov av offentliga insatser på betydligt fler områden än så.
Men man vill alltid värna pluralismen. Kulturen, universiteten, vården

och andra sfärer måste få ha sin frihet. Borgerligheten är starkt skeptisk
mot radikala projekt och ”nollvisioner” som ska trumfas igenom
uppifrån. Man har en hoppfull men nykter syn på människan och vet att
frihet kräver personligt ansvar och att belöningar och sanktioner spelar
roll.
När jag efterlyser en livligare borgerlig idédebatt gör jag det i hopp
om att denna borgerlighet i högre grad ska sätta sin prägel på Alliansen, debatten och Sverige.
Borgerligheten vill skapa nya öppningar för människorna och deras
gemenskaper. Den vill ha lätta pålagor på skapande insatser som arbete,
företagande och sparande. Den sätter inte upp skrivbordsproducerande
gränser för statens storlek men har som tumregel att staten inte ska göra
sådant som andra kan göra bättre. Den sätter stort värde på demokratin
men anser att även demokratisk maktutövning behöver motstånd i form
av konstitutionella regler, enskild äganderätt och starka gemenskaper.
Under det borgerliga genombrottets tid var liberaler och konserva-tiva
ofta motståndare. Men sedan dess har man svetsats samman i mötena
med socialism och social ingenjörskonst, och numera har man
borgerligheten gemensamt.
PJ Anders Linder. Politisk chefredaktör i SvD.
pj.anders.linder@svd.se”
Det som utmärker borgerligheten är kanske framför allt synen på
staten och hur makten ska fördelas mellan politiken och individen.

DN 14 juni 2011:

men i dag från kapitalismen på Marx tid.

“Marx och krisen.”

Marx själv var övertygad om att kapitalismen i hans tid snart skulle
spränga sina överbyggnader och därmed de politiska och sociala förutsättningarna för sin existens och att ett helt nytt samhällssystem därvid skulle vara moget att födas fram (med hjälp av ett välorganiserat
proletariat och en rejäl revolution).

“Kolumnen: Göran Rosenberg om en tänkare i tiden.”
“ Karl Marx är onekligen död och jag tillhör dem som anser att också
marxismen är det, åtminstone som manual till ett helt annat samhällssystem än det nuvarande, må det sedan kallas socialistiskt eller kommunistiskt.
Vad vi ska kalla det nuvarande systemet råder delade meningar om
men jag föredrar att kalla det kapitalistiskt. Vad som inte borde råda
några delade meningar om är att det nuvarande systemet sedan finanskraschen 2008 och 2009 befinner sig i en djup kris. Att krisen inte har
lett till ett mera dramatiskt sammanbrott i världsekonomin utan i stället
följts av vad som tidvis liknat en ekonomisk återhämtning beror på att
nationella regeringar i framför allt Europa och USA satt statskassorna i
pant för att garantera ”sina” bankers trovärdighet och stimulera efterfrågan i ”sina” ekonomier.
Till saken hör dock att varken banker eller ekonomier längre låter sig
styras av aldrig så pantsatta nationella regeringar, med följd att instabiliteten i finanssystemet och osäkerheten i den globala ekonomin består och rentav förstärks – och därmed krisen för kapitalismen.
Därav det förnyade intresset för Karl Marx (1818–1883). Om
kapitalismens benägenhet för djupa kriser hade nämligen Karl Marx en
hel del att säga och en hel del av detta tål att sägas igen. Om inte annat
så för att än en gång försöka påminna oss om att kapitalismen är en
långtifrån ”naturlig” ordning, att den för att uppstå och fortbestå kräver
en komplex ”överbyggnad” av politiska, rättsliga och kulturella
institutioner och traditioner. Fungerar inte institutionerna och traditionerna fungerar heller inte kapitalismen. Däri skiljer sig inte kapitalis-

Om det nya samhällssystemet hade han onekligen fel (med förödande
konsekvenser), men om kapitalismens benägenhet att från tid till annan
rasera grundvalarna för sin egen existens hade han huvudsakli-gen rätt.
I varje fall är detta vad som nu tycks ske inför våra ögon; en fortgående kris i kapitalismens hjärta, det globala finanssystemet, går hand i
hand med en förlamande global oförmåga att göra något åt den. På de
nationella nivåer där politiken huvudsakligen verkar har den inte längre
någon verkan och på den globala nivå där finanssystemet och
kapitalismen verkar finns ännu ingen fungerande politisk och social
överbyggnad. När världens stater inte kan enas om en gemensam reglering av bankerna blir det i praktiken bankerna som reglerar staterna.
På samma sätt bestämmer de globalt verkande företagen numera i vilken stat de vill regleras och till äventyrs beskattas. Därmed är det inte
längre bankerna och företagen som tjänar samhället utan samhället som
tjänar bankerna och företagen. Det är inte längre hunden som viftar på
svansen utan svansen som viftar på hunden.
Vad som fick Marx att övertygas om ohållbarheten i sin tids kapitalism
var den djupa motsättning som han såg växa fram mellan den kapitastiska produktionens alltmer sociala karaktär, sammanvävningen av allt
och alla i ett system som genomsyrade allt större delar av samhällslivet, och det fortsatt privata och ojämlika tillägnandet av den
kapitalistiska produktionens frukter.

Vad Marx gravt underskattade var överbyggnadens förmåga att anpassa sig genom att i högre eller mindre grad (olika från ett land till ett
annat) ”socialisera” den kapitalistiska produktionens frukter och låta
dem komma allt fler till del. Kapitalismens ganska väl fungerande
överbyggnad sedan andra världskriget har kort sagt varit välfärdsstaten
med dess mer eller mindre omfattande system av kollektiva rättigheter
och nyttigheter. Denna har i sin tur varit möjlig tack vare nationalstaten med dess mer eller mindre suveräna förmåga att reglera kapitalets
rörelser och beskatta dess vinster.
Däri skiljer sig onekligen kapitalismen av i dag från kapitalismen av i
går. Medan kapitalismen av i dag om möjligt blivit än mer social till
sin karaktär (genom att göra allt fler människor över hela jorden alltmer sammanvävda med varandra), har överbyggnadens förmåga att
”socialisera” produktionens frukter kraftigt försvagats. Följden har
blivit en värld där stater utarmas och offentliga tillgångar förfaller eller
försäljs, medan privata företag och individer alltmer ostört och i global
omfattning kan tillägna sig produktionens frukter.
Jag misstänker att Karl Marx hade funnit en sådan kapitalism
mogen för revolution. Jag hoppas att han därvid än en gång skulle ha
underskattat människans förmåga att tygla kapitalismens krafter och
”socialisera” dess frukter. Något nytt och bättre system tror jag nämligen inte står för dörren – snarare ett mycket gammalt och mycket
sämre.
Filosofernas uppgift är inte längre att förklara världen utan att förändra
den, skrev Marx.
Jag tycker tills vidare att det vore gott nog att försöka förklara den och
att Karl Marx i det avseendet fortsatt är en tänkare i tiden.
Göran Rosenberg info@rosenberg.se “
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Först ett sammandrag med några viktiga delar:
Det borgerliga samhällets uppgång och fall
.... I den svenska historieskrivning som kom att dominera från början
av 1800-talet, uppfattas svensk frihet som ett resultat inte bara av folklig självorganisering – böndernas kamp mot adelns ständiga försök att
underkuva dem – utan även som frukterna av en lagbunden centralmakt som såg till nationens och det allmännas bästa – den gode kungen
och hans oförvitliga förvaltning. Denna positiva syn på såväl staten
som folket kom i modern tid att axlas av den svenska socialdemokratin, vars historiska styrka låg just i denna pregnanta kluvenhet. Socialdemokraterna kom att göra anspråk på att vara både en
folkrörelse underifrån och ett statsbärande parti ovanifrån, både kung
och allmoge i form av en nationellt sinnad arbetarrörelse och ett
reformistiskt socialdemokratiskt parti som såg den demokratiska staten
som det bästa redskapet för att förverkliga demokrati, jämlikhet och
rättvisa.
Under 1930-talet kom denna nations- och statsvänliga syn att leda till
en politik där tanken om ett solidariskt ”folkhem” ersatte den mer bittra
idén om klasskamp och revolution. I folkhemsideologin ingick idén om

jämlikhet och individuellt oberoende som grundläggande ideal. Målet
var att frigöra arbetare och andra som inte tillhörde överklassen från
inte bara fattigdom i rent ekonomiska termer utan även allehanda
förnedrande och förödmjukande former av personligt beroende. Detta
gällde såväl den gamla patriarkala familjen som andra hierarkiska och
patriarkala institutioner i det svenska samhället, från auktoritärt styrda
företag till privata välgörenhetsorganisationer och toppstyrda kyrkor.
Med andra ord kom socialdemokraternas syn på civilsamhället att
bli komplex. Å ena sidan var partiet självt byggt på arbetarrörelsen
som var en av de stora folkrörelserna. Denna del av det borgerliga
samhället bejakade man givetvis. Folkrörelserna såg man som inte
bara legitima utan som grundläggande för individens demokratiska
bildning, speciellt för unga människor och de bönder och arbetare som
kom från en mindre bemedlad bakgrund och fick lära sig hur man
organiserar sig, sköter en förening, för protokoll, fattar beslut i demokratisk ordning och representerar egenintressen på ett sätt som kan
harmoniera med det bredare samhällsintresset.
Men samtidigt såg man det som sin roll att med staten som redskap
befria medborgarna från det negativa beroendet av andra delar av
civilsamhället, det vill säga den del av det borgerliga civilsamhället
där filantropi och välgörenhet ingick som dominerade inslag. I detta
fall var målet att skapa det som senare kom att kallas välfärdsstaten,
det nätverk av institutioner och rättigheter som ökade jämlikhet och
minskade såväl fysisk fattigdom och sociala klassklyftor som kulturell
misär och social stigmatisering. Ingen medborgare skulle vara beroende av familj eller välgörenhet, utan staten skulle garantera allas grundläggande rättigheter till fundamentala nyttigheter som skolutbildning,
sjukvård och äldreomsorg. Alla svenska individer – män, kvinnor,
äldre, barn, sjuka och handikappade – skulle med statens hjälp kunna
leva oberoende liv i trygghet och frihet, var målet.....

Civilsamhället som högerns utopi
.... Redan 1983 gav Timbros bokförlag ut debattboken Den hjärtlösa
välfärdsstaten, en lidelsefull protest mot statens invasion av den privata
sfären, och senare gav förlaget ut en rad böcker där man tog steget från
en kritik av välfärdsstaten mot en alternativ vision av det goda samhället där detta ”nya” begrepp civilsamhälle kom att inta en viktig plats.
Man menade att samhället skulle bli både moraliskt bättre och ekonomiskt mer effektivt om man bara kunde ”låta människorna verka i
frivilligt samarbete så långt detta är möjligt” (utan statens hjälp), som
det uttrycktes i antologin Det civila samhället från 1990...
Det svenska civilsamhället: finns det och hur ser det ut?
Utmärkande för kritiken av välfärdstaten var tanken att det svenska
civilsamhället hade trängts ut av den ständigt expanderade offentliga
sektorn..... Studier visade att det svenska civilsamhället var betydligt
livaktigare än vad som hade förmodats av välfärdstatens kritiker, som
teoretiskt utgick från att det måste ha marginaliserats av den ständigt
expanderande välfärdsstaten.....
Det svenska civilsamhällets moraliska logik
..... Om vi börjar med synen på staten är i många länder, inklusive de
angloamerikanska, det normativa idealet att civilsamhället ska stå i ett
oberoende och stundtals antagonistiskt förhållande till staten. I
Sverige, däremot, är relationerna mellan staten och organisationerna
täta och oftast välvilliga. Men än viktigare är den moraliska logik som
underbygger denna vilja att låta staten spela den centrala rollen när det
gäller välfärdens organisering och finansiering.....Detta kan kontrasteras mot USA där staten ses som ett hot mot frihet och där i stället individens rättigheter gentemot staten, och familjens primat och civilsamhällets autonomi, är de politiska trumfkorten.... Det betyder inte att
familjen eller civilsamhället spelar en mindre roll i människors liv....

Betoningen har legat på demokratiskt uppbyggda medlemsorganisationer där frivillighet, jämlikhet och oberoende varit grundläggande
principer, medan mer hierarkiska organisationer och de vars själva
verksamhet byggt på ojämlika maktrelationer – exempelvis välgörenhet och frivilligt socialt arbete – har fått mindre utrymme, både faktiskt och i vår självbild. Denna generalisering ska dock inte överdrivas.
Många socialt inriktade organisationer överlevde övergången från det
borgerliga samhällets storhetstid och andra har skapats kontinuerligt
sedan dess. Välfärdsstaten har aldrig kunnat uppnå målet att täcka alla
människors behov. I synnerhet inte de mest utsatta människornas
behov som aldrig riktigt passat in inom ramen för en politik som i så
hög grad fokuserat på ”den skötsamme arbetaren” och den väluppfostrade och hårt arbetande medelklassen....
Civilsamhället och pengarnas betydelse
Om mina erfarenheter i USA är värda något kan detta leda till radikala förändringar utan förbättringar. Där används ofta retoriken om
”community”, ”civil society”, och ”empowerment” för att rättfärdiggöra den offentliga sektorns tillbakadragande, ofta med tvivelaktiga
resultat när det gäller äldrevård, hälsovård, och skolutbildning. I detta
sammanhang blir det också tydligt att ett stort civilsamhälle och ett
stort givande inte bara är ett tecken på något gott utan också på ett
misslyckande. Att många amerikaner varje dag ger ett par kronor till
fattiga och hemlösa ser bra ut i den del av statistiken som mäter
givande, men bakgrunden är en social misär som civilsamhället självt
aldrig i grunden kan råda bot på....
Det borgerliga samhällets återkomst?
.... Här öppnar sig frågan om vad man inom borgerligheten menar att
civilsamhället omfattar? Är det ett kodord för framför allt bistånd och
välgörenhet, kombinerat med ett avståndstagande från politiska föreningar? Detta är hur det amerikanska civilsamhället har utvecklats,

från att ha haft en stor sektor med medlemsbaserade föreningar under
1800-talet, har man idag en stor dominans av välgörenhetsorganisationer, stiftelser och religiösa samfund. Detta är bland annat resultatet
av avgörande förändringar i skattelagstiftningen som gett stora fördelar
till non-profit-bolag, eliminerat krav på demokrati och förbjudit politisk
aktivism i den mån som organisationer vill få tillgång till skatteprivilegier.
Man kan tänka sig att till exempel mer liberala element inom den
svenska borgerligheten skulle vända sig emot en sådan politik för att i
stället vilja skapa förutsättningar för pluralism och mångfald, inte bara i
termer av privata alternativ inom välfärd, social service och bistånd
utan även vad det gäller röstbärande föreningar. Men samtidigt är det
lika tänkbart att man generellt vill minska den statliga inblandningen i
det civila samhället.
Vidare kan man diskutera synen på vinstdrivande företag....Det är
inte bara vänsterpartister som störs av tanken att vinstintresset ska
komma att dominera inom sjukvård, skola och äldreomsorg. Men
kanske är det som vanligt? Det är staten eller kapitalet som gäller....
Och många menar att förklaringen till alliansens framgångar i valen
2006 och 2010 hade en hel del att göra med att man tydligt och klart
deklarerade att man ställde upp bakom den svenska modellens fundamentala principer, inklusive statens roll....”
Hela utredningen utom förord prolog och litteraturtips:
“ Det borgerliga samhällets uppgång och fall
Historiskt sett blev begreppet ”civilsamhälle” allmänt använt först i
början av 1990-talet, en tid då den svenska välfärdsstaten stod under
stort ekonomiskt och politiskt tryck. Inom ramen för en kritik av välfärdsstaten från såväl vänster som höger kom det nya begreppet civil-

samhälle att ställas mot såväl välfärdsstaten som det gamla begreppet
folkrörelse. En central fråga, till vilken vi återkommer mot slutet, blir
om man bakom den rent språkliga förändringen även kan förnimma en
förändringsprocess uttryckt i både den politiska retoriken och de handfasta praktikerna. Begrepp som folkrörelse och civilsamhälle är sällan
teoretiskt och politiskt neutrala utan är alltid inbäddade i ideologiska
projekt om hur det ”goda samhället” bör se ut.
Civilsamhällets historiska ursprung – åtminstone i den betydelse
som begreppet fått i modern tid –sammanfaller med marknadssamhällets och den moderna demokratins genombrott i USA och Europa. I
takt med att den gamla feodala ordningen föll samman, kom nya organisationer och föreningar att växa fram i vad historikern Torkel Jansson har kallat ”ett sprängfyllt tomrum”. En del var politiska, andra var
ekonomiska, religiösa eller sociala, och tillsammans svarade de på en
ny tids behov där individer frigjorts, på gott och ont, från en äldre tids
institutioner. Å ena sidan yppade sig möjligheter för politisk, social
och ekonomisk självorganisering när gamla hierarkiska och feodala
strukturer gick i graven, å andra sidan ledde de snabba omvälvningarna av den ekonomiska och sociala ordningen till att många plötsligt
stod utan social och ekonomisk trygghet och därför var i behov av nya
sammanslutningar som gav dem såväl politisk röst som social service.
De så kallade associationerna som utgjorde vad man då kallade det
”borgerliga samhället” (en direkt översättning av tyskans bürgerliche
Gesellschaft) kom i detta läge att spela en avgörande roll för framväxten av såväl en modern offentlighet, med fria och ofta oppositionella media och ett fritt föreningsliv, som nya former för produktion,
social gemenskap, ekonomiskt trygghet och politisk organisering. Så
var även fallet i Sverige, där forskare har kunnat dokumentera en
explosionsartad tillväxt av allehanda sällskap, företag, gillen, cirklar
och andra associationer mellan 1800 och 1870.
Det var en stundtals förvirrande mångfald av organisationer och

föreningar som utgjorde dåtidens borgerliga samhälle. Här fanns det
utrymme för aktiebolag och arbetarföreningar, religiös väckelse och
skarpskytteföreningar, sjukkassor och producentkooperation, bildningscirklar och fruntimmerssällskap, de nödlidandes vänner och
reformvännernas sällskap och mycket annat. Det var långt senare som
vad man nu ser som de klassiska folkrörelserna helt kom att dominera
synen på vad som omfattar det vi idag kallar det svenska civilsamhället. Hur kan man då förklara att framför allt de socialdemokraterna
närstående organisationerna fick huvudrollen i senare tiders forskning
och historieskrivning om associationväsendet, framför allt nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och den kooperativa rörelsen, med den
religiösa frikyrkorörelsen i en underordnad biroll?
Som så ofta handlar det ytterst om att vinnarna skriver historian. De
(med)borgerliga associationernas ursprungliga karaktär av vinstdrivande företag, frireligiösa samfund, liberala självhjälpsföreningar, filantropi och välgörenhet suddades delvis ut. De kom att ersättas av en
berättelse om den viktiga roll som folkrörelserna spelade som ”demokratiskolor” i en utveckling som ledde till den politiska demokratins
genombrott, socialdemokratins erövrande av statsmakten och skapandet av folkhemmet – den socialdemokratiska välfärdsstaten.
Inte minst kom det kollektiva folket att bli den privilegierade protagonisten i en historia som betonade klassgemenskap och solidaritet.
Detta var en idealisering som passade väl in i tanken om folkhemmet
som ett kollektivistiskt gemenskapsprojekt. Vad som glömdes bort var
såväl drömmarna om individuell frigörelse som de mer handfasta
materiella behov som fick människor att organisera sig i kooperationsföreningar, bildningssällskap och nykterhetsloger. Självhjälpsgrupper
och renodlade intresseorganisationer passade mindre väl inom den
dominerande folkhemsdiskursen då de lyfte fram egenintresset och de
individualistiska drifterna, särintressena och den krassa materialismen.
Av andra skäl bortsorterades även den borgerliga välgörenheten och

filantropin. Denna var problematisk då den byggde på odemokratiska
och ojämlika maktrelationer där småfolket utsattes för förnedrande
allmosor från de bättre besuttna borgarna. Ett primärt syfte för välfärdsstaten var nämligen just att befria människor från beroendet av
denna form av borgerliga associationer, och i detta perspektiv framstod
välgörenhet och filantropi, likt de religiösa samfunden, först som förkastliga, och senare som lite ointressanta och dömda till att snart hamna i historiens papperskorg. Först på senare tid har välgörenhet på
hemmaplan kommit att bli mer rumsrent igen, även om insatser riktade
mot fattiga i utvecklingsländer sedan länge varit accepterade (en
dubbelmoral som i sig förtjänar en mer närgående analys). Men även
den nya tidens välgörenhet riktad mot utsatta och marginaliserade
grupper är långt ifrån okontroversiell, speciellt för den generella
välfärdspolitikens förespråkare.
Mindre problematiska, men också mindre heroiska, var de delar av
det borgerliga samhället som varken hade politiska, bildande eller
vårdande syften, nämligen alla de sammanslutningar som var tillägnade en icke-instrumentell, ofta lekfull och förnöjsam, sällskaplighet.
Ännu idag behandlas idrottsklubbar lite styvmoderligt, liksom föreningar med nöje och kultur som syfte. De har hamnat lite vid sidan av
de dominerande berättelserna om, å ena sidan, de fina medborgar- och
demokratiskolorna och, å den andra sidan, de själuppoffrande, ideella,
välgörenhetsorganisationerna. Och detta trots att de, då som nu, utgör
den enskilt största delen av det svenska civilsamhället om vi räknar
delaktiga individer.
Betoningen av civilsamhällets politiska roll har också internationellt
en lång historia. Den klassiskt liberala synen på associationsväsendet
var att det fungerade som garanten för maktdelning, pluralism, mångfald och nykter kritik av staten. Detta perspektiv har dominerat även
analysen av USA och andra länder med kraftfulla civilsamhällen. I
motsats till USA kom dock synen på civilsamhällets relation till staten

att ändras på ett avgörande och för Sverige utmärkande sätt. Om man i
USA och stora delar av Europa kom att se även civilsamhällets roll för
omsorg, utbildning och hälsovård som central, kom utvecklingen i
Sverige att se annorlunda ut.
I den svenska historieskrivning som kom att dominera från början av
1800-talet, uppfattas svensk frihet som ett resultat inte bara av folk-lig
självorganisering – böndernas kamp mot adelns ständiga försök att
underkuva dem – utan även som frukterna av en lagbunden centralmakt som såg till nationens och det allmännas bästa – den gode kungen
och hans oförvitliga förvaltning. Denna positiva syn på såväl staten
som folket kom i modern tid att axlas av den svenska socialdemokratin, vars historiska styrka låg just i denna pregnanta kluvenhet. Socialdemokraterna kom att göra anspråk på att vara både en
folkrörelse underifrån och ett statsbärande parti ovanifrån, både kung
och allmoge i form av en nationellt sinnad arbetarrörelse och ett
reformistiskt socialdemokratiskt parti som såg den demokratiska staten
som det bästa redskapet för att förverkliga demokrati, jämlikhet och
rättvisa.
Under 1930-talet kom denna nations- och statsvänliga syn att leda till
en politik där tanken om ett solidariskt ”folkhem” ersatte den mer bittra
idén om klasskamp och revolution. I folkhemsideologin ingick idén om
jämlikhet och individuellt oberoende som grundläggande ideal. Målet
var att frigöra arbetare och andra som inte tillhörde överklassen från inte bara fattigdom i rent ekonomiska termer utan även
allehanda förnedrande och förödmjukande former av personligt beroende. Detta gällde såväl den gamla patriarkala familjen som andra
hierarkiska och patriarkala institutioner i det svenska samhället, från
auktoritärt styrda företag till privata välgörenhetsorganisationer och
toppstyrda kyrkor.
Med andra ord kom socialdemokraternas syn på civilsamhället att bli
komplex. Å ena sidan var partiet självt byggt på arbetarrörelsen som

var en av de stora folkrörelserna. Denna del av det borgerliga
samhället bejakade man givetvis. Folkrörelserna såg man som inte
bara legitima utan som grundläggande för individens demokratiska
bildning, speciellt för unga människor och de bönder och arbetare som
kom från en mindre bemedlad bakgrund och fick lära sig hur man
organiserar sig, sköter en förening, för protokoll, fattar beslut i demokratisk ordning och representerar egenintressen på ett sätt som kan
harmoniera med det bredare samhällsintresset.
Men samtidigt såg man det som sin roll att med staten som redskap
befria medborgarna från det negativa beroendet av andra delar av
civilsamhället, det vill säga den del av det borgerliga civilsamhället
där filantropi och välgörenhet ingick som dominerade inslag. I detta
fall var målet att skapa det som senare kom att kallas välfärdsstaten,
det nätverk av institutioner och rättigheter som ökade jämlikhet och
minskade såväl fysisk fattigdom och sociala klassklyftor som kulturell
misär och social stigmatisering. Ingen medborgare skulle vara beroende av familj eller välgörenhet, utan staten skulle garantera allas
grundläggande rättigheter till fundamentala nyttigheter som skolutbildning, sjukvård och äldreomsorg. Alla svenska individer – män,
kvinnor, äldre, barn, sjuka och handikappade – skulle med statens
hjälp kunna leva oberoende liv i trygghet och frihet, var målet.
Folkhemmet och folkrörelsernas inkorporering
Efter socialdemokraternas erövring av staten kom synen på föreningsväsendet som mot staten oppositionella och fristående instanser
att glida i bakgrunden. Den liberala synen fick konkurrens av ett
nästan totalt motsatt betraktelsesätt. Föreningar och organisationer
befanns vara, eller uppfattades vara, i en harmonisk, kooperativ,
symbiotisk relation till staten.
Redan 1951 beskrevs Sverige som en ”korporativ stat” av den
inflytelserike statsvetaren, politikern och framtida ledaren för det

konservativa svenska högerpartiet, Gunnar Heckscher. Men epitetet
korporatism, med dess association till en dominant stat, fick också
konkurrens av en alternativ teckning. Statsvetaren och socialdemokraten Hilding Johansson, en av Heckschers samtida, menade att begreppet korporatism undervärderade folkrörelsernas styrka och överdrev statens suveränitet:
”I Sverige är organisationerna fria och självstyrande. I första hand
fullföljer de sina egna strävanden och tillvaratar sina medlemmars
intressen. Samarbetet med staten är frivilligt.”
Ett i detta perspektiv intressant empiriskt fenomen är det mer eller
mindre unika svenska utrednings- och remissväsendet. I motsats till val
och representativa institutioner som riksdagen, där medborgarna och
dess sammanslutningar bara indirekt är representerade, erbjuder
utredningsväsendet en alldaglig mötesplats där organisationer och
representanter för statens olika organ ”samregerar” i utarbetande av
betänkanden, remissvar och propositioner. Med tanke på att mellan 200
och 300 utredningar är i gång i varje givet ögonblick, utredningar som
sysslar med allt från de mest tekniska frågor till de mest fundamentala av konstitutionella spörsmål, är detta en viktig om än stundtals
osynlig och odramatisk komponent av det svenska politiska systemet.
Men även här råder debatt: handlar det om statens kooptering av intresseorganisationerna, om vissa organisationers otillbörliga dominans,
eller om ett rättvist kompromissande mellan mer eller mindre jämlika
parter?
Under 1960- och 1970-talen följde sedan en alltmer intensiv kritik av
den centralistiska välfärdsstaten. Den gemensamma nämnaren för dessa
annars så disparata röster var en reaktion mot den konsensusorienterade folkhemskapitalismen och det paternalistiska sociala
ingenjörskapet som växt fram under 1940- och 1950-talen. Dessa tendenser förstärktes ytterligare när efterkrigstidens ekonomiska guldålder övergick till en tid av inflation och lägre tillväxt. I krisens Sverige

dök en ny diskurs om valfrihet, egenmakt och konsumentmakt upp
inom ramen för en marknadsorienterad och statskritisk retorik.
Civilsamhället som högerns utopi
I detta sammanhang kom inte minst Timbro att spela en viktig roll.
Grundat 1978 blev tankesmedjan ett viktigt instrument för arbetsgivarorganisationerna och de borgerliga partierna i kampen om att
överta problemformuleringsprivilegiet från vänsterdebattörerna. Redan
1983 gav Timbros bokförlag ut debattboken Den hjärtlösa välfärdsstaten, en lidelsefull protest mot statens invasion av den privata sfären,
och senare gav förlaget ut en rad böcker där man tog steget från en
kritik av välfärdsstaten mot en alternativ vision av det goda samhället
där detta ”nya” begrepp civilsamhälle kom att inta en viktig plats. Man
menade att samhället skulle bli både moraliskt bättre och ekonomiskt
mer effektivt om man bara kunde ”låta människorna verka i frivilligt
samarbete så långt detta är möjligt”, som det uttrycktes i antologin Det
civila samhället från 1990.
Civilsamhället blev ett nyckelbegrepp även för Hans Zetterberg som
beskrev det civila samhället som ”vår tids nya utopi” och då ”i första
hand högerns utopi”. Zetterberg var kritisk inte bara mot den stora
staten utan även mot den nyliberala trend som ville ge marknaden den
helt dominerande rollen. Vad Zetterberg menade med begreppet ”det
civila samhället” framgår av en text han skrev som underlag för Moderaternas partiprogram 1990:
I full enighet har vi valt att säga att framtidens uppgifter i huvudsak
faller på det civila samhället, det vill säga på den lilla världen (familj,
grannskap, hembygd, nätverk, föreningar) och på de delar av den stora
världen som inte skall styras av politiker: kyrkor, universitet, företag,
kulturlivets institutioner, etiska kommittéer, konstnärlig verksamhet,
fria yrken etc. Vi säger inte som nyliberalerna att företagen och marknaden ska ta över allt, vi säger att det civila samhället skall ta över där
det går.

Men även om Zetterberg fick ett stort genombrott medialt och i viss
mån även inom forskarvärlden – bland annat genom Socialstatsprojektet på Cityuniversitetet – så kom med tiden hans plädering för
att Moderaterna skulle kräva en större roll för civilsamhället att få stå
tillbaka för en mer traditionell betoning på marknaden och, får man
tillägga, staten.
Det svenska civilsamhället: finns det och hur ser det ut?
Utmärkande för kritiken av välfärdstaten var tanken att det svenska
civilsamhället hade trängts ut av den ständigt expanderade offentliga
sektorn. Men problemet i början av 1990-talet var att ingen visste så
speciellt mycket om hur stort det svenska civilsamhället var eller hur
det var komponerat. Dessutom intog den svenska forskarvärlden till en
början en skeptisk eller rent fientlig hållning till begreppet civilt samhälle som man såg som alltför politiserat.
Men med tiden kom begreppet att avdramatiseras, speciellt efter en
rad befolkningsstudier och kartläggningar av det svenska civilsamhället, framför allt genomförda av forskare knutna till Handelshögskolan i Stockholm och Sköndalsinstitutet (numera Ersta Sköndal
högskola). Tack vare att denna forskning, både på organisationsnivå
och individnivå, utfördes inom ramen för större komparativa projekt,
som Johns Hopkins-projektet och Eurovol-studien, kunde man visa att
det svenska förenings- och organisationsväsendet och även det individuella frivilliga engagemanget stod sig mycket starkt i internationella
jämförelser.
Dessa studier visade alltså att det svenska civilsamhället var betydligt livaktigare än vad som hade förmodats av välfärdstatens kritiker,
som teoretiskt utgick från att det måste ha marginaliserats av den
ständigt expanderande välfärdsstaten. Dessa var insikter som med tiden
kom att bekräftas och förstärkas genom andra jämförande studier som
konsekvent pekade på att de nordiska länderna stod sig starka vad det

gällde socialt kapital, vilket i praktiken innebar stor social tillit
kombinerad med ett starkt organisations- och föreningsväsen. Dessutom tycktes dessa resultat också vara kopplade till stort förtroende för
offentliga institutioner och privata företag, låg korruption och relativt
stor jämlikhet och jämställdhet.
Däremot visade samma studier att det svenska civilsamhället har en
unik karaktär. I många länder, inklusive de anglosaxiska och kontinentaleuropeiska, förväntas familjerna och de mångtaliga religiösa samfunden och välgörenhetsorganisationerna fylla en rad sociala och
ekonomiska behov hos befolkningen, från skolor och daghem till
krishantering och vård av fattiga och utslagna. I Sverige har denna typ
av socialt arbete hittills varit mindre väl representerat i det civila samhället, där i stället fack- och idrottsföreningar, studiecirklar och organisationer som haft kultur och nöje som huvudmål har dominerat. För
att ta bara ett par siffror från 1992: idrott och fritid (20 %) och fackföreningar (17,6 %) jämfört med social omsorg (7,4 %) och hälsovård
(2,7 %).
Det svenska civilsamhällets moraliska logik
Hur kan man förstå det svenska – och till del det nordiska – civilsamhällets speciella, till och med unika, karaktär? Min egen tolkning
är att den är starkt kopplad till den statsindividualistiska andan som
genomsyrar det svenska sociala kontraktet i stort.
Om vi börjar med synen på staten är i många länder, inklusive de
angloamerikanska, det normativa idealet att civilsamhället ska stå i ett
oberoende och stundtals antagonistiskt förhållande till staten.I Sverige,
däremot, är relationerna mellan staten och organisationerna täta och
oftast välvilliga. Men än viktigare är den moraliska logik som underbygger denna vilja att låta staten spela den centrala rollen när det
gäller välfärdens organisering och finansiering. I det triangeldrama
mellan individ, stat och familj/civilsamhälle som jag brukar beskriva i

mina jämförande analyser, har i Sverige alliansen mellan stat och
individ dominerat. Detta kan kontrasteras mot USA där staten ses som
ett hot mot frihet och där i stället individens rättigheter gentemot staten,
och familjens primat och civilsamhällets autonomi, är de politiska
trumfkorten. Ett tredje typfall är Tyskland där den centrala
alliansen är mellan en stat som finansierar välfärden och familj/civilsamhälle som ansvarar för omsorg och sjukvård.
Det betyder inte att familjen eller civilsamhället spelar en mindre roll
i människors liv – detta vore befängt och i strid med all empirisk
forskning – utan att samma moraliska logik som utmärker samhället i
övrigt även ger sig till känna i civilsamhället. På samma sätt som den
svenska familjen idag ofta består av ekonomiskt och juridiskt jämlika
och oberoende vuxna, rättighetsbärande barn, och i förlängningen äldre
föräldrar som i sina behov av grundläggande omsorg inte står i
beroendeställning till sina barn, så tycks det svenska civilsamhället
primärt omfatta organisationer där den styrande moraliska logiken är
densamma som i samhället i övrigt.
Betoningen har legat på demokratiskt uppbyggda medlemsorganisationer där frivillighet, jämlikhet och oberoende varit grundläggande
principer, medan mer hierarkiska organisationer och de vars själva
verksamhet byggt på ojämlika maktrelationer – exempelvis välgörenhet och frivilligt socialt arbete – har fått mindre utrymme, både fak-tiskt
och i vår självbild. Denna generalisering ska dock inte överdrivas.
Många socialt inriktade organisationer överlevde övergången från det
borgerliga samhällets storhetstid och andra har skapats kontinuerligt
sedan dess. Välfärdsstaten har aldrig kunnat uppnå målet att täcka alla
människors behov. I synnerhet inte de mest utsatta människornas
behov som aldrig riktigt passat in inom ramen för en politik som i så
hög grad fokuserat på ”den skötsamme arbetaren” och den väluppfostrade och hårt arbetande medelklassen.
Dessutom visar nya data att trenden snarare är mot en större än en

mindre roll för de organisationer som producerar service inom vad
som ofta kallas välfärdsstatens kärnområden: vård, skola, omsorg,
enligt det välbekanta mantrat. Vi återkommer till detta.
Statens strukturerande makt
Det betonas ofta att civilsamhället har positiva effekter på staten
genom att medborgarna genom sina föreningar, organisationer och
partier balanserar statens makt och utvecklar innovativa lösningar på
allehanda sociala problem som staten sedan kan dra nytta av i sin
politik. Lika viktigt är dock hur staten i sin tur påverkar civilsamhället
genom sin konstitution, sin lagstiftning och den politik som den för
gentemot civilsamhället. Staten strukturerar och styr civilsamhället
genom att skapa fundamentala ekonomiska och juridiska förutsättningar som konkret formerar civilsamhället inom varje stat. Och denna
maktutövning är aldrig oskyldig eller neutral.
Den strukturerande makten kan studeras på flera nivåer. Kanske
mest fundamental är den konstitutionella ordningen som stadfäster
fundamentala rättigheter som är avgörande för förenings- och organisationsliv. Bland dessa brukar man räkna åsikts-, tryck- och föreningsfriheten samt de rättighetskataloger och maktdelningsprinciper
som skyddar individer och dess organisationer från ett godtyckligt
statligt maktutövande. För att hårdra något kan man säga att den avgörande skillnaden mellan de samhällen som bara rent formellt är
demokratiska och de som i den dagliga verkligheten är genomsyrade
av en demokratisk anda just rör civilsamhällets frihet från en
klåfingrig och dominerande stat.
På nästa nivå finner man de mer alldagliga lagar och regler som styr
organisationerna i rättsligt hänseende. Här specificeras hur en organisation leds, hur ansvarsfördelning och ägande regleras, vilka former
av föreningar och organisationer som erkänns, till exempel medlemsbaserade föreningar, stiftelser, non-profit-företag, vilka krav på bok-

föring, statlig registrering och skattedeklarationer som ställs, i vilken
mån som intern demokrati är ett villkor med mera.
En tredje nivå rör statens finansiering av civilsamhällets organisationer och hur denna är utformad; hur detta stöd är villkorat, såväl vad
det gäller olika direkta bidrag från staten som det indirekta stöd som
oftast tar formen av skattelättnader och avdragsrätt för gåvor till ideella
organisationer. Bland dessa villkor kan ingå allt från krav på intern
demokrati, att organisationen är medlemsbaserad och att dess syften
och mål är förenliga med landets demokratiska värderingar till förbud
mot politisk aktivism och ett privilegierande av välgörenhetsorganisationer. Här särskiljer sig också olika länder på ett tydligt sätt
som har observerbara effekter på civilsamhällets struktur, funktion och
sammansättning.
Vad det gäller den första nivån kan man för Sveriges del konstatera
att det civila samhället sedan länge har ett etablerat skydd i den
svenska grundlagen. Detta rättighetsskydd är dessutom mycket äldre än
införande av modern demokrati med allmän rösträtt, som i Sverige är
av ett relativt sent datum. I början av 1900-talet hade mindre än var
tionde svensk rösträtt, och även om rätten gradvis utvidgades, framför
allt med reformerna 1921, så var det först 1945 som man kan tala om
en allmän rösträtt som inkluderar alla vuxna medborgare oavsett kön,
inkomst och social status. De fundamentala civila rättigheterna har
däremot historiska rötter tillbaka till 1600-talet, och Sverige utmärker
sig i ett internationellt perspektiv med sin långa tradition av grundlagssäkrade rättigheter som åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet (något som, lite olycksaligt, attraherade Julian
Assange till Sverige).
Vad det gäller frågan om hur organisationer, föreningar och andra
associationer regleras på annat sätt är det av intresse att notera att
Sverige kännetecknas av en avsaknad av civilrättsliga regler som
detaljstyr föreningslivet. Skälet till detta är delvis att man från stats-

makternas sida velat undvika att skapa ett krångligt och tidsödande
regelverk som skulle få effekten att avskräcka medborgare från att
skapa och delta i föreningar, speciellt mindre sådana utan större resurser och med liten ekonomiskomsättning.
Civilsamhället och pengarnas betydelse
Denna vilja till att i möjligaste mån lämna de fria associationerna
just fria innebär dock inte att staten inte har en aktiv politik i förhållande till förenings- och organisationsväsendet. Tvärtom har man från
statens sida länge varit mån om att på olika sätt aktivt både stödja och
styra föreningsväsendet. Detta gäller inte bara de lagar som garanterar
så kallade negativa friheter, det vill säga frihet från statlig maktutövning, utan även de stora bidragssystem som utgör ”positiva rättigheter”
till statliga resurser. Sedan början av 1900-talet har ett komplext, för
att inte säga kaotiskt, system utvecklats för att stödja speciellt de
föreningar som anses bidra till den demokratiska infrastrukturen och
den sociala integrationen och kontrollen. Vi talar här om lagar, regler,
bidrag och ersättningar på både statlig och kommunal nivå.
Den svenska statens ekonomiska stöd till civilsamhället är inte
unikt, tvärtom. Många andra länder stöder civilsamhället ekonomiskt.
Detta stöd tar sig olika former och är oftast förknippat med villkor
som privilegierar vissa delar av civilsamhället. Principiellt finns det
bara två sätt att undvika detta, det ena är en radikal form av negativ
frihet, det andra en lika radikal form av positiv frihet: det vill säga,
antingen genom att undvika varje form av stöd, sett som förkastligt då
det skapar beroende och undergräver fri(villig)het, eller genom att ge
stöd utan villkor till alla lagliga associationer, antingen som direkta
bidrag eller indirekt i form av skattebefrielse och avdragsrätt för gåvor,
med motivet att ett stort och pluralistiskt civilsamhälle är av primärt
värde. Alla andra former av stöd, direkta eller indirekta, utgör de facto
statlig styrning och en ”politik för det civila samhället”.

Samtidigt bör man rimligen beakta även andra aktörers finansiering
av organisationer och föreningar – och helst med samma kritiska
skärpa. Om den demokratiska statens ekonomiska relationer till civilsamhället kan vara problematiska är de i alla fall relativt lätta att
undersöka och på demokratisk väg påverka. Vad det gäller, till exempel, rika filantropers eller stora företags donationer till stiftelser utan
demokratisk struktur, eller donationer från utländska religiösa samfund
med värderingar som rimmar illa med svensk tradition och lagstiftning, är problemen egentligen värre då det ofta saknas både transparens och möjligheter att påverka.
Den traditionella svenska misstänksamheten mot otillbörligt privatinflytande kommer bland annat till uttryck i att Sverige idag är det
enda landet i Europa som inte har någon form av skattelättnad för
personer, företag och andra som ger pengar till ”ideell” verksamhet.
Detta kan tyckas vara en teknisk och marginell fråga men den är
principiellt viktig, och sättet på vilket Sverige utmärker sig är väldigt
illustrativt för den svenska relationen mellan stat och civilsamhälle. I
Sverige anses det mer demokratiskt att fördela skattepengar till civilsamhället genom en politisk process, än genom att avstå skattepengar
som enskilda givare själva kan ge till de ändamål som de vill stödja.
Den svenska staten är alltså av hävd mån om att ha politisk kontroll
över sin finansiering av civilsamhället. Men bortsett från denna allmänna inställning, hur ser det ut konkret? Enligt de data vi har – och
tyvärr saknas en samlad uppskattning av färskt märke – så stod den
offentliga sektorn under 1990-talet endast för 29 procent av finansieringen av det svenska civilsamhället, vilket är långt under EU-genomsnittet. Som jämförelse är den motsvarande siffran för det liberala
Storbritannien hela 45 procent. Det svenska civilsamhället är till 60
procent finansierat av avgifter medan EUgenomsnittet endast är 38
procent, och resten utgörs av gåvor (trots bristen på avdragsrätt). En
förklaring till dessa siffror är att det svenska civilsamhället, till skillnad

mot nästan alla ickenordiska civilsamhällen, (ännu) inte producerar
sociala tjänster i någon betydande omfattning. I länder som till
exempel Tyskland och Nederländerna utförs en stor del av hälso- och
sjukvården i civilsamhällets regi med offentlig finansiering vilket gör
att mycket stora summor transfereras från den offentliga sektorn till
civilsamhället som betalning för utförda tjänster. Det svenska
civilsamhället består huvudsakligen av organisationer som engagerar
medlemmar i obetalt frivilligarbete vilket gör att finansieringen får en
annan karaktär och omfattning.
Detta blir ännu tydligare när man bryter ner den svenska statistiken
och ser till enskilda områden. Då kan man synliggöra att beroendet av
offentlig finansiering stundtals är mycket stort, till exempel inom
hälsovård (87 %), social omsorg (70 %), politik (55 %), utbildning (54
%), kultur (52 %) och internationellt orienterade organisationer (49%).
Och även inom områden där det procentuella stödet är blygsamt,
exempelvis idrott och fritid (22 %), kan det ändå handla om ett i absoluta tal stort stöd, i idrottens fall då den utgör den enskilt största delen
av den svenska civilsamhället (20 %). Det motsatta gäller hälsovården
som visserligen är våldsamt beroende av offentliga medel men som
bara utgör en liten del av civilsamhället (2,7 %).
Att stödet för stora delar av civilsamhället är politiskt motiverat står
dock bortom allt tvivel. I många avseenden grundar det sig i en ständig
ängslan vad det gäller bångstyriga ungdomar och hur man bäst kan
integrera dessa i samhället och förvandla dem till ansvarfulla, nyktra
och ”skötsamma arbetare” (eller, för den delen, entreprenörer). Detta
gäller inte bara Ungdomsstyrelsen och dess frikostiga stöd till ungdomsklubbar och relaterade aktiviteter och institutioner, utan även de
stora summor som slussas till idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen och
folkbildningen, bland annat via moraliskt dubiösa vinster från spel och
lotterier.
Även när det gäller stödet till idrott utgör ungdom en målgrupp och

tendensen är att instrumentalisera denna form av sällskaplighet. Det
räcker inte med att det är kul att idrotta, det ska helst ge effekter i term
av arbetsdisciplin och hälsosamt leverne också. Samma logik kan man
se inom ett annat ångestladdat politikområde, nämligen integrationspolitiken, där invandrare och minoriteter utgör ett slags funktionell
ekvivalens till ungdomar, spännande och farliga på samma gång,
ständigt i behov av kontroll och domptering.
Här är det nog svårt att visa på större olikheter mellan de politiska
partierna: den svenska traditionen av socialt ingenjörskap är lika djupt
rotad som förkärleken att använda staten som ett instrument för att
övervaka och kontrollera befolkningen. De frihetliga strömningarna har
alltid varit svaga, såväl till höger som till vänster. Om det är någon del
av det internationella civilsamhällsfenomenet som varit speciellt svagt i
Sverige så har det varit den som betonat individuella rättigheter och
minoritetsrättigheter.
Vad det sedan gäller det offentliga stödets former och villkor måste
man skilja mellan relativt ovillkorade stöd, som organisationsbidrag
och verksamhetsbidrag, och projektbidrag och uppdragsersättning som
är knutna till att föreningar och organisationer presterar mer precist
definierade nyttigheter. De förra kan ses som en förhållandevis frihetlig gest, medan de senare är mer kännetecknade av kontroll och övervakning. Trenden här är att de villkorade stöden ökar och de ovillkorade minskar. Mellan 2003 och 2009 minskade organisationsstöden
från 18 till 9 procent och verksamhetsstöden från 56 till 50 procent av
det totala stödet. En aspekt av denna trend är också att rena bidrag –
gåvor från staten till civilsamhället – ersätts av betalning för utförda
tjänster. Detta innebär dock inte att dessa organisationer blir mindre
beroende av staten. Snarare gäller det motsatta då ökade krav på styrning, redovisning av resultat och kvalitetskontroll förvandlar dem till
ett slags underleverantörer, bolagiserade och ofta snarlika sina konkurrenter inom den offentliga sektorn och på marknaden.

Bakom dessa siffror tycker sig en del forskare kunna förnimma en
omstrukturering av det svenska civilsamhället: serviceproducerande
och alltmer professionaliserade non-profit-bolag utgör en växande del
av civilsamhället samtidigt som medlemsbaserade, politiska föreningar
minskar. Ett uttryck för detta är den ”överenskommelse” som staten
har slutit med de organisationer som verkar inom det ”sociala” området. Ett annat tecken på denna process är alliansregeringens proposition från december 2009, En politik för det civila samhället, samt den
aviserade intentionen att införa avdragsrätt för gåvor till ”ideella
organisationer”.
Orsaken till denna trend är kanske främst de prognoser som antyder
tilltagande svårigheter för staten att svara på – och betala för – medborgarnas ständigt ökande och alltmer dyrköpta krav på vård, skola
och omsorg. Man talar gärna om en något utopisk tanke om att ideella
krafter ska kunna erbjuda såväl ”särart” som ”mervärde”, det vill säga
bättre (mer human och varm, får man förmoda) service till lägre kostnad. Men även den ökade pluralismen och en starkare betoning av
individuell valfrihet spelar en roll. Här, anar man, spelar förhoppningen om att mer konkurrens mellan fler aktörer ska mynna ut i om
inte bättre så i alla fall billigare och mer effektiv service. Samtidigt,
nota bene, skärps kraven på kvalitetskontroll, och i samklang med
mantrat om ”evidensbaserad” vård, omsorg med mera, ser vi framför
oss en allt hårdare och charmfri standardisering som lämnar väldigt
lite utrymme för faktisk mångfald.
Såväl aktörer inom civilsamhället som den nuvarande borgerliga
regeringen under Fredrik Reinfeldt har varit drivande i denna process.
Den ena sidan vill tjäna pengar, den andra vill spara pengar. Det är
ännu oklart om det kommer att resultera i grundläggande förändringar,
men redan nu kan man säga att tonläget i debatten har ändrats. Skulle
tillräckligt många av de idéer som nu är i omlopp bli förverkligade står
vi kanske inför ett slags normalisering i ett globalt perspektiv, där non-

profitföretag, filantropi och välgörenhet alltmer utmanar den mer traditionella betoningen på folkrörelser, fackföreningar och folkbildning.
Om mina erfarenheter i USA är värda något kan detta leta till
radikala förändringar utan förbättringar. Där används ofta retoriken om
”community”, ”civil society”, och ”empowerment” för att rättfärdiggöra den offentliga sektorns tillbakadragande, ofta med tvivelaktiga
resultat när det gäller äldrevård, hälsovård, och skolutbildning. I detta
sammanhang blir det också tydligt att ett stort civilsamhälle och ett
stort givande inte bara är ett tecken på något gott utan också på ett
misslyckande. Att många amerikaner varje dag ger ett par kronor till
fattiga och hemlösa ser bra ut i den del av statistiken som mäter
givande, men bakgrunden är en social misär som civilsamhället självt
aldrig i grunden kan råda bot på.
Det borgerliga samhällets återkomst?
Är det meningsfullt att tala om ett systemskifte? Är den språkliga
förändringen från ”folkrörelsepolitik” till ”en politik för det civila
samhället” ett uttryck för att nya incitamentsstrukturer har skapats, som
över tid kommer att ytterligare förstärka en del av de trender som vi har
diskuterat? Står vi inför ”det borgerliga samhällets” återkomst? Frågan
kompliceras av att det både historiskt och i samtiden finns
konkurrerande visioner inom borgerligheten för hur rollfördelningen
mellan stat och civilsamhälle bör se ut.
Dessa skillnader beror delvis på olika historiska arv, och delvis är de
kopplade till samtida trender. Historiskt kan man urskilja skillnader
mellan en liberal, småborgerlig tendens som värnade om pluralism,
maktdelning och självhjälp, och en paternalistisk, högborgerlig och
aristokratisk linje som hängav sig åt filantropi och välgörenhet. En mer
modern tappning av denna spännvidd, inspirerad till del av den amerikanska debatten, är den mellan en konservativ kommunitär ståndpunkt
som bejakar små gemenskaper och en liberal ansats som främst är

statskritisk och marknadsorienterad.
Under senare tid har dessutom Kristdemokraterna (KD) bifogat en
kontinental kristdemokratisk tradition, som utgår från den katolska
idén om subsidiaritet och som pläderar för familjens och samfundens
roll. Till slut kan man identifiera en mer modern filantrokapitalism,
som vill vara en effektiv utförare inom områden som bistånd, hälsooch sjukvård, omsorg, skolor och utbildning, både i termer av
Corporate Social Responsibility inom vanliga vinstdrivande företag
och i form av moderna non-profit-företag.
Debatten om avdragsrätt och de serviceproducerande non-profitföretagens förutsättningar ger en bra inblick i hur de borgerliga partierna och debattörerna resonerar. Regeringens preliminära förslag till
avdragsrätt tycks, så långt vi kan se nu, prioritera bistånd och välgörenhet. I KD:s fall är man till och med uttalat emot att låta politiska
föreningar och partier komma ifråga, och man ställer sig även mot
tanken att låta medlemsavgifter vara avdragsgilla. Som tankesmedjan
Sektor3 har noterat innebär det att i ”regeringens förslag på avdragsrätt
uppmuntras givande till en organisation som rycker in vid miljökatastrofer, men inte till de organisationer som driver på för en bättre
miljö”.
Här öppnar sig frågan om vad man inom borgerligheten menar att
civilsamhället omfattar? Är det ett kodord för framför allt bistånd och
välgörenhet, kombinerat med ett avståndstagande från politiska föreningar? Detta är hur det amerikanska civilsamhället har utvecklats,
från att ha haft en stor sektor med medlemsbaserade föreningar under
1800- talet, har man idag en stor dominans av välgörenhetsorganisationer, stiftelser och religiösa samfund. Detta är bland annat resultatet
av av-görande förändringar i skattelagstiftningen som gett stora fördelar till non-profit-bolag, eliminerat krav på demokrati och förbjudit
politisk aktivism i den mån som organisationer vill få tillgång till
skatteprivilegier.

Man kan tänka sig att till exempel mer liberala element inom den
svenska borgerligheten skulle vända sig emot en sådan politik för att i
stället vilja skapa förutsättningar för pluralism och mångfald, inte bara i
termer av privata alternativ inom välfärd, social service och bistånd
utan även vad det gäller röstbärande föreningar. Men samtidigt är det
lika tänkbart att man generellt vill minska den statliga inblandningen i
det civila samhället.
Vidare kan man diskutera synen på vinstdrivande företag kontra nonprofit-företag. För mig är det lite förvånansvärt att observera debatten
om privata skolor och privat omsorg. I det kapitalistiska
USA är det vanliga att denna typ av verksamhet är organiserad på non
profit-basis. De som driver företag i denna form gör det inte bara för att
de är idealister och vill göra gott, utan kanske snarare för att lagstiftningen ger dem en rad ekonomiska fördelar.
I Sverige är det symptomatiskt bara vänsterpartier som konsekvent
kritiserar det faktum att vinstdrivande företag är de som växer mest vad
det gäller friskolor, äldrevård och vårdcentraler, inte non-profitorganisationer. Men deras alternativ är snarast en återgång till offentliga monopol. Om borgerliga partier menar allvar med att vilja stödja
civilsamhället, inklusive non-profit-företag som producerar tjänster
inom den nyligen avreglerade och öppnade marknaden för sjukvård,
skola och äldreomsorg, så är det upp till dem att visa en vilja och ett
intresse för att skapa de skattemässiga och juridiska förutsättningarna.
Det är inte bara vänsterpartister som störs av tanken att vinstintresset
ska komma att dominera inom dessa områden. Men kanske är det som
vanligt? Det är staten eller kapitalet som gäller.
En väg som de borgerliga partierna kan välja är, teoretiskt, den
radikala vision av ett befriat borgerligt samhälle som drivs i Storbritannien under parollen ”Big Society” av bland andra Phillip Blond
(författare till den omdebatterade boken Red Tory). För Blond är målet
att bekämpa just det som utmärker det moderna Sverige, nämligen en

statsindividualism med en elakartad och ohelig allians mellan stat och
storföretag som barnmorska. För honom är individens beroende av
staten förkastligt, men lika negativt är individualismen i allmänhet,
alltså även den som framför allt är ett uttryck för det senmoderna
marknadssamhällets logik. Han pläderar för ett återvändande till normer, gärna rotade i religiösa värderingar, och med betoning på subsidiaritetsprincipen där familjen och civilsamhället ska spela den stora
rollen, inte minst för att ge de mest svaga, utsatta och fattiga i samhället en chans att undslippa fattigdom och social isolering.
Men frågan är om det inte vore väl riskfyllt för den svenska borgerligheten att satsa för mycket politiskt kapital på denna kommunitära
ideologi. Erfarenheterna från 1990-talet antyder att en ganska stor
majoritet av svenskar föredrar ett statsindividualistiskt system när det
kommer till kritan. Och många menar att förklaringen till alliansens
framgångar i valen 2006 och 2010 hade en hel del att göra med att
man tydligt och klart deklarerade att man ställde upp bakom den
svenska modellens fundamentala principer, inklusive statens roll. Att
frångå denna position för att bejaka en kommunitär vision där medborgarna själva i form av större åtagande inom familjen, frivilligt
socialt arbete, välgörenhet och andra former av civilsamhällelig självorganisering (kooperativa företag med mera) skulle skapa en onödig
öppning för vänstern. Denna skulle då kunna framställa sig som ensam
försvarare av den marknadsvänliga statsindividualistiska idén och de
ideal som individuell autonomi, jämställdhet samt universell och lika
tillgång till vård, skola och omsorg som ingår som centrala element i
denna vision.”

Bogerligheten, alliansen, överklass och underklass.
Borgerligheten, som är en överklass, vill ha en svag statsmakt och
starka privata verksamheter. Den har inte berättat varför, men det är
klart att den vill ha det för att kunna göra som den vill, göra affärer,
unyttja varandra och utnyttja de lägre klasserna, utan en stark stats
restriktioner.
Borgerligheten har en fiende, arbetarklassen och andra klasser som
har det sämre ställt, underklassen. Det finns ingen ideologi som klart
utsäger att den ska utnyttja andra, ha makt, ideologier klär hellre
avsikterna i ord som frihet och annat vackert. Men makten att utnyttja
andra är världshistoriens vanligaste och största ideologi som har följt
mänskligheten. Man kan enkelt uttrycka att den ideologin innehåller
överklass och underklass, där överklassen ständigt strävar efter att
utnyttja underklassen och sätta den på plats.
För att komma tillrätta med den ideologin har mänskligheten
såsmåningom uppfunnit demokratin som kan hjälpa underklassen.
Överklassen har lagt beslag på tolkningsföreträdet, den bestämmer hur
världen är beskaffad och vad som är viktigt. Den behöver inte tala
sanning och ljuger när den tycker det behövs.
Moderaterna är ett överklassparti. De skriver på affischer att de är det
enda arbetarpartiet, vilket är alldeles galet. De försöker få det till att de
har infört den allmänna rösträtten när det är så att partiet kämpade emot
rösträtten. De menar att de för en politik som minskar arbetslösheten
och har jobbskatteavdrag som gynnar låg-och medlinkomster, medan
det hela går ut på att gynna dem med höga inkomster.
Den svenska politiken nu innehåller i grunden en kamp mellan
överklass och underklass, där överklassen representeras av alliansen
och underklassen representeras främst av socialdemokraterna. Överklass är på olika nivåer makthavare/översittare och underklass är de
som får foga sig efter makthavarna/översittarna.

Makt korrumperar sägs det. De som har makt inom ett område löper
risken att missbruka makten. Det kan ske på högsta nivå. Hitler,
Mussolini, Stalin, Ceausescu i Rumänien, Saddam Husein i Irak,
Kadaffi i Libyen är några exempel.
Missbruk kan ske på alla möjliga höga och lägre nivåer. Presidenter
och andra statsledare, ministrar, politiska partier i riksdagar, utskott
och kommuner, generaldirektörer o d och tjänstemän i statliga och
kommunala myndigheter och bolag, privata organisationer, företag
och förmöget folk etc kan på många sätt missbruka sin makt. Dagligen
kommer exempel på missbruk.
Under 2011 har man fått veta om missförhållanden i skolor och
organisationer för vård och omsorg. Privata organisationer har fått
uppdrag att driva skolor och vård och har skött dem illa för att kunna
ta ut höga vinster. Enligt TV-program om skolan har en person haft
friskolor och tagit hem vinster på 153 miljoner kr. Kommunala skolor
har sålts billigt till privatpersoner som sedan har kunnat sälja vidare
med stora vinster. Stora internationella bolag i skatteparadis har drivit
dålig vård med vinster som inte har beskattats i Sverige.
Uppdrag granskning i TV gör ständigt undersökningar om kommuner, statliga verk och privata organisationer m m som missbrukar sin
ställning och orsakar missförhållanden.
De flesta dagstidningarna och många privata TV-kanaler lever på
annonser och sprider kommersialisternas budskap och borgerlighetens
värderingar som bl a går ut på att köpa för att höja köparnas status och
deras möjligheter att överträffa andra. Dessa tidningar och TV-kanaler
har också artiklar och program som stödjer på samma sätt och publicserviceföretag följer med. Resultatet blir livsstilar som är sämre än de
kunde vara.
Det talas ofta om att människor gör klassresor då man från maktlösa förhållanden går till positioner med makt och det anses då att
detta är lyckligt, att makt är lycka, men är det så?

DN 13 dec 2011:
Om överheten.
“Johan Croneman: Det tycks ofta vara enormt svårt att vara klok,
särskilt efteråt. Kriminalvården utredde sig själv efter mordet på Karen
Gebreab. Det är så uppenbart bisarrt att det borde falla på sin egen
orimlighet. Gellert Tamas visar hur makten fungerar, hur ansvarets
mekanismer sätts ur spel.”
“Det är lätt att vara efterklok, sägs det.
Är det inte tvärtom? Det tycks ofta vara enormt svårt att vara klok,
särskilt efteråt. Till och med när man fått allting förklarat för sig. Alla
papper på bordet.
Jag tänker på det här när jag ser Gellert Tamas ”Uppdrag granskning”-reportage (SVT 1, 7 december) om överfallet och mordet på
häktet i Huddinge i höstas.
Den unga häktesanställda Karen Gebreab attackeras av en känd
våldsman, får ta emot en störtskur av knytnävsslag, därpå mer än trettio
slag med en batong som den intagne får tag på när en annan kvinnlig
anställd rusar till Karens hjälp. Den intagne anses mycket mycket
farlig, ändå har man lämnat honom ensam med en enda vakt.
På den första presskonferensen, några timmar efter det att Karen
avlidit av skadorna, förnekar de ansvariga att Karen varit ensam. De får
frågan två gånger, två av de ansvariga skakar bägge gångerna bestämt
på sina huvuden, nejnej, säger de. Karen var inte ensam.
Hon var ensam.
Med på presskonferensen är också kriminalvårdens chef, Inga
Mellgren. Hon sitter tyst bredvid. Hon vet antingen allt eller ingenting.
Hon är under alla omständigheter smart nog att tiga.
Hon vet att man i sådana här situationer säger så lite som möjligt,
”det är för tidigt att säga”, ”utredningen får visa”, ”såvitt vi nu känner
till” etc etc. Se där, några klassiska meningar, de är obligatoriska på alla
medieträningar runt om i landet. De skall sitta i ryggmärgen.
Förnekelsen.

Inga Mellgrens medarbetare erkänner så småningom att Karen
Gebreab var ensam – när kriminalvårdens egen utredning är färdig slår
den fast att det var de lokala häktesansvariga som bar skulden. Ingen
skugga faller över den högsta ledningen. Man hade inte följt rutinerna.
Det var inget fel på rutinerna.
Gellert Tamas ställer frågan om ansvar flera gånger, Inga
Mellgren känner inget ansvar. Kriminalvården har tvärtom ökat
säkerheten för personalen. De har det bättre än på mycket länge.
Gellert Tamas berättar om några andra aktuella överfall på
kriminalvårdens anställda, han träffar häktespersonal som i åratal
dryftat sin oro, sin rädsla. Ingen har lyssnat.
Om Inga Mellgren säger att hon har del av ansvaret, rent av att hon
har det yttersta ansvaret, så måste hon lämna sitt arbete. Det vore det
enda konsekventa. Men det vill hon inte, tänker inte, skall inte. I stället
avgår häkteschefen i Huddinge, Agneta Kempe.
Så ser den näringskedjan ut!
Nej, inget nytt under solen egentligen. Gellert Tamas reportage är
klargörande, både kring de faktiska förhållandena och kring hur man
fördelar ansvar och skuld i slutändan. Hur makten fungerar, hur
ansvarets mekanismer sätts ur spel.
Statens haverikommission beslöt sig nyligen för att utreda ett
dödsfall inom vården, en kvinna dog efter att ha lämnats utan uppsikt
efter en hjärtoperation.
De får gärna ta sig en titt på häktesmordet i Huddinge också, att
kriminalvården utreder sig själva, att Inga Mellgren själv granskar
Inga Mellgren är så uppenbart bisarrt att det borde falla på sin egen
orimlig-het. Men det gör det inte. Det anses tvärtom mycket lämpligt.
Gellert Tamas borde fortsätta att gräva kring detta med makt, ansvar,
sanning och konsekvens. Nej, förresten, han måste.
Johan Croneman
tv@dn.se “

Från annons i DN 20dec2011
Angeles Bermudez-Svankvist

Generaldirektör
Arbetsförmedlingen

DN 13 dec 2011:

”Så bör regeringen ta hand om sina myndighetschefer”
“Ny lag om villkoren. Myndighetschefers rätt till avgångsförmåner kan ibland få mindre lyckade resultat. Fullt arbetsföra personer kan redan vid 55 års ålder få en viss garanterad inkomst
fram till pension (kallad inkomstgaranti). Reglerna om avräkning
mot andra inkomster har luckor. Jag föreslår därför en särskild
lag. Reglerna om avräkning bör skärpas och åldersgränsen för
rätt till inkomstgaranti höjas till 61 år, skriver Sten Heckscher.”
“Statsrådet Stefan Attefall, ansvarig för statsförvaltningen, brukar med
sorg konstatera att förvaltningspolitiken sällan finns på valaffischerna.
Och det har han ju rätt i. Men det förekommer att förvaltningspolitik
väcker medialt intresse. En sådan fråga är den om myndighetschefers
villkor. Särskilt rätten till avgångsförmåner och konsekvenserna av att
regeringen väljer att flytta bort en myndighetschef i förtid väcker
ibland uppseende och kritik.
Jag har nu på regeringens uppdrag utrett myndighetschefers
villkor. Betänkandet överlämnas i dag till Stefan Attefall. De frågor jag nyss nämnt står i fokus, men jag behandlar också många
andra, som den om lämplig anställningsform, hur villkoren ska se
ut under anställningstiden och relationen till arbetsgivaren. Uppdraget går ut på att myndighetschefer ska ha villkor som främjar
att de mest lämpade kan rekryteras, samtidigt som staten ska hushålla med sina resurser. Jag föreslår en särskild lag som ska göra
villkoren tydliga. Jag anser också att rektorerna för de statliga
lärosätena ska få samma villkor som andra myndighetschefer.
Min utgångspunkt är konstitutionell. Det kanske viktigaste
verktyget regeringen har för att styra riket är förvaltningen. Den har
med vissa undantag lydnadsplikt mot regeringen som inför riksdagen

ansvarar för hur den regerar. Det är i korthet en av statsskickets grundbultar. Och för att den ansvarskedjan ska hänga ihop måste regeringen
ha full frihet att bestämma vilka som ska leda myndigheterna. Det
innebär bland annat att det måste stå regeringen fritt både att utse
myndighetscheferna och att flytta bort den som inte lever upp till regeringens krav och förväntningar.
Den aldrig använda möjligheten att klaga till domstol på ett beslut
om förflyttning bör därför avskaffas. Regeringen ska ansvara politiskt,
inte juridiskt, för sådana beslut. Det innebär att det ska vara Konstitutionsutskottet och riksdagen, inte domstolar, som ska kunna kräva ut
ansvar.
Myndighetschefer som får lämna sina anställningar i förtid får
en annan anställning, vanligen som generaldirektör i Regeringskansliet, med påstått oklara eller inga arbetsuppgifter men med
samma lön som tidigare fram till dess att tiden för den ursprungliga anställningen har gått ut. Situationen beskrivs som att de
förflyttade har ”arbetsfria inkomster”, att ”arbetslinjen inte
gäller” eller mer tillspetsat som att ”generaldirektörer landar
mjukt på Regeringskansliets elefantkyrkogård”.
Nu sker detta inte särskilt ofta, kanske ett par gånger per år, och vi
har omkring 200 förvaltningsmyndigheter med varsin chef. Men i en
sådan situation måste också den bortflyttade chefens berättigade krav
tillgodoses.
Både regeringen och den förflyttade är bundna av beslutet om arbete
för bestämd tid. Det är rimligt att regeringen, som egentligen inte
behöver ge andra skäl för sitt beslut än brist på förtroende, svarar för att
den förflyttade får lön och något vettigt att göra under den återstående
tiden. Också andra chefer som av någon anledning inte får fortsätta
erbjuds i regel någon form av trygghet, såväl i staten som privat, där
ersättningarna för bortflyttade chefer emellanåt är mycket höga.

I de allra flesta fall får också den som förflyttas meningsfulla
arbetsuppgifter och gör stor nytta för det allmänna. En del av de
förflyttade myndighetscheferna får så småningom andra chefsbefattningar i staten där de kan lyckas väl. Det är alltså sällan fråga
om några ”arbetsfria inkomster”, även om det undantagsvis har
förekommit.
Rätten till avgångsförmåner kan ibland få mindre lyckade resultat.
Fullt arbetsföra personer kan redan vid 55 års ålder få en viss garanterad inkomst fram till pension (så kallad inkomstgaranti). Reglerna om
avräkning mot andra inkomster har luckor.
Jag föreslår att reglerna om avräkning ska skärpas och att åldersgränsen för rätt till inkomstgaranti ska höjas till 61 år. Då harmoniseras reglerna med vad som gäller för till exempel andra statligt anställda
som enligt Trygghetsavtalet kan få pensionsersättning vid 61 år.
Att vara myndighetschef är ett speciellt samhällsuppdrag. Det går
inte att jämställa en myndighetschefs uppgifter och arbetsförhållanden
med någon annans. Det är bra att sådana uppdrag är tidsbegränsade.
Förvaltningen blir mer vital och öppen för förnyelse. Men i motsats till
andra har chefen då ingen anställningstrygghet när tiden har gått ut.
Staten måste kunna attrahera duktiga personer med lämplig utbildning och erfarenhet, goda ledaregenskaper och chefsförmågor
till en tidsbegränsad anställning som myndighetschef. De som
rekryteras lämnar i regel andra ansvarsfulla befattningar med bra
lön och ett fullt anställningsskydd. Han eller hon har fått ett
viktigt och ofta svårt uppdrag men utan den trygghet i anställningen de flesta andra har. En rätt till avgångsförmåner väger till
viss del upp att myndighetschefer inte har den förmån som följer
med en anställning tills vidare. Bland annat därför ska den rätten
finnas kvar. Men reglerna bör förändras för att undvika stötande
resultat.

En viktig men dessvärre förbisedd fråga är hur regeringen fungerar som
arbetsgivare för myndighetscheferna. Där finns möjligheter till
förbättringar.
Det är oklart vem som har ansvaret för att denna viktiga funktion
fungerar. Jag föreslår en bestämmelse om att ansvarig statssekreterare
ska stå för detta. Anställningsvillkoren ska göras klara från början.
Introduktionen för nya chefer ska förbättras. Rutinerna för kontakter
mellan Regeringskansliet och myndigheternas chefer måste göras
tydliga och förutsebara. Systemet för lönesättning och lönerevision ska
skötas professionellt. Dessutom bör regeringen på ett bättre sätt ta vara
på den kompetens som avgångna chefer har. De bör i större utsträckning än i dag användas för andra viktiga uppdrag.
Regeringen har stor frihet att bestämma myndighetschefernas
villkor. Så ska det vara. Det innebär också ett stort ansvar. En klok
regering värnar om sina chefer. Och när regeringen bestämt vilka
villkor som ska gälla, måste regeringen också utåt försvara vad den
själv bestämt om till exempel avgångsförmåner, tidsbegränsade
anställningar och förflyttningar.
Förvaltningen är viktig för alla. Myndighetschefers liv är stimulerande och spännande men sällan en dans på rosor. De sliter ofta hårt och
kan ha en utsatt position. Det är ett vitalt intresse att rekryteringen är
god. Jobb som myndighetschef måste vara lockande för duktiga
människor. Därför måste också myndighetschefers villkor vara goda.
Sten Heckscher, tidigare bland annat ordförande i Högsta
förvaltningsdomstolen, statssekreterare och rikspolischef “

Något om klass. Från Nationalencyklopedin 24 dec 2011.

klasspolitik kännetecknas av att en viss social klass intressen

socialgrupp, term som tidigare använts i svensk offentlig statistik

ensidigt tillgodoses. Klasspolitik kan föras av en regering eller
förespråkas av ett klassparti.

och som fortfarande förekommer i vissa undersökningar för att
beteckna socioekonomisk ställning. Socialgrupp ett var den socialt och
ekonomiskt högsta gruppen, medan socialgrupp tre var den lägsta,
närmast motsvarande arbetarklassen.

klassparti, politiskt parti som med sin politik tydligt företräder en

klassamhälle, samhälle där egendomsförhållandena är avgörande
för maktfördelningen. Det renodlade klassamhället synes vara det där
ägandet är exklusivt och av avgörande betydelse för tillträde till
beslutande församlingar. I den meningen skulle det renodlat
kapitalistiska samhället av 1800-talsmodell vara ett typiskt
klassamhälle, medan t.ex. ett feodalt samhälle skulle vara det i mindre
utsträckning eller inte alls, eftersom man där snarare har en
ägarhierarki från kungen eller fursten och neråt till vasaller osv. och
dessutom statusskillnader snarare än skillnader i förmögenhet
bestämmer det politiska inflytandet. Ett modernt välfärdssamhälle med
politisk jämlikhet och minskade inkomst- och egendomsklyftor skulle
också vara ett mindre typiskt klassamhälle.
I marxistisk teori kallas emellertid varje samhälle där endast vissa
grupper har det avgörande inflytandet över den materiella
produktionen, vare sig det är som exklusiva ägare eller ej, för ett
klassamhälle. I ett sådant samhälle råder nämligen en öppen eller
förtäckt strid om produktionsöverskottet. Politiska institutioner och
lagar är så inrättade att de bidrar till att bevara de rådande
maktförhållandena i samhället. De dominerande tänkesätten tjänar
också till att motivera olikheterna i inflytande eller i bästa fall att göra
dem osynliga. Ett klasslöst samhälle är enbart det i vilken ingen har
exklusiv makt över produktionen.

viss social klass och som vid valen får sitt väsentliga stöd från denna
klass. De svenska partierna var under tidigare delen av 1900-talet
utpräglade klasspartier; socialdemokrater och kommunister företrädde
arbetarklassen, Bondeförbundet jordbrukarna medan Folkpartiet och
Högerpartiet företrädde tjänstemän och företagare. Efter hand som
klasskillnaderna i det svenska samhället har minskat har dock de fem
traditionella partiernas klasskaraktär, liksom fallet är i andra länder,
avtagit. Nyare etablerade partier som Kristdemokraterna och
Miljöpartiet saknar tydlig klasskaraktär. I många länder avspeglar
partiväsenden helt andra sociala skiljelinjer än de klassmässiga, t.ex.
etniska, religiösa, språkliga eller regionala. Jämför idéparti och
intresseparti.

idéparti, politiskt parti som tar ställning på basis av sin ideologi. De
flesta partier hävdar att det i princip är ideologiska motiv som styr deras
ställningstaganden och hänvisar gärna till en klassisk ideologi eller till
ett under 1900-talet framvuxet idésystem. Jfr intresseparti.

intresseparti, politiskt parti som tar ställning på basis av vad som
gynnar en viss samhällsgrupps ekonomiska intressen. Numera vill inget
parti betraktas som intresseparti. Alla partier blir dock från och till
anklagade av sina motståndare för att se till vissa medlems- eller
väljargruppers intressen snarare än till vad som är bäst för hela folket
eller till vad som är ideologiskt motiverat. Jfr idéparti.

klass (latin cla´ssis 'avdelning', '(förmögenhets)klass', 'kategori av

borgarklass, i marxistisk terminologi den samhällsgrupp som äger

samhällsmedlemmar'), samhällsvetenskaplig term som används vid
indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier. Klassindelningen
går tillbaka till den romerska antiken och fick, påverkad av tidens
allmänna klassifikationsiver, t.ex. inom biologin, förnyad aktualitet
under 1700-talet. Klass kom snart att användas i motsättning till stånd.
Medan ståndstillhörigheten främst avgjordes av statsrättsliga och
därmed politiska förhållanden, var det i första hand egendomsförhållanden som bestämde klassindelningen. Klassindelningen är
avgörande både för den klassiska liberala ideologin och för den tidiga
socialismen.

produktionsmedlen och kan köpa andras arbetskraft, främst köpmän
med stort rörelsekapital och industrikapitalister. I vidare mening
inkluderas också småborgare, dvs. egna företagare som har få eller inga
anställda och ofta arbetar under hantverksliknande former. Jfr borgare.

Störst historisk betydelse fick Marx klassbegrepp. Varje samhällsklass
har enligt Marx sin roll i eller i relation till den materiella
produktionen. Max Weber hävdade att (politisk) makt och (social)
status spelade en likvärdig roll som kriterier på klasstillhörighet. Andra
har hävdat att det nutida samhället egentligen inte är ett klassamhälle.
Trots att klass-begreppet har förblivit kontroversiellt har det bevarat
sin aktualitet.

överklass, i allmänt språkbruk använd och mångtydig benämning på
samhällets bäst situerade grupper. Stundtals används ordet om
kungahuset och adeln, och den som tillhör överklassen är i så fall född
in i den. Numera torde det vara vanligare att till överklassen också
räkna vissa andra eliter, i synnerhet familjer med stora förmögenheter
och stort inflytande över det ekonomiska livet. Högre ämbetsmän i
statlig tjänst hänförs gärna till överklassen, men deras status har under
senare år sjunkit drastiskt. Det var N.H. Quiding och framför allt
Strindberg som gjorde orden "överklass" och "underklass" populära i
det svenska språket. Benämningarna kan inte tjäna som utgångspunkt
för en seriös klassanalys men äger i sig en påtagligt expressiv kraft.

borgare (fornsvenska borghare, troligen av medellågtyska borgere
'stadsbo', en bildning till borg, alltså ursprungligen: 'borginvånare'),
ursprungligen invånare i en stad, senare person tillhörig en särskild
klass i samhället. Med de medeltida städernas uppblomstring i Europa
kom städernas invånare – borgarna – att utgöra en från det övriga
samhället ekonomiskt och juridiskt avgränsad grupp. Tidigt kom endast
en mindre del av stadsinvånarna att räknas till borgarna, borgerskapet.
I Sverige kom borgerskapet främst att omfatta köpmän och hantverkare
och därjämte en del andra grupper av självständiga yrkesutövare i
städerna. Endast utövare av sådana näringar kunde bli antagna som
borgare, vinna burskap, och dessa s.k. borgerliga näringar fick endast
bedrivas av burskapsägande borgare. Av städernas invånare deltog bara
borgarna i städernas styrelse. I gengäld vilade stadens skatter på dem,
och de var också skyldiga att fullgöra vissa tjänster mot stad och krona.
I städerna utövade borgarna ett omfattande självstyre; detta kunde vara
utformat på en mångfald sätt, men stadsstyrelsen leddes alltid av ett råd
eller en magistrat med en borgmästare i spetsen. Från 1600-talet ökade
statsmakten sitt inflytande över stadsstyrelsen främst genom att utvidga
sin kontroll över valen av borgmästare och rådmän. Handelsmännen
utgjorde i regel den dominerande gruppen inom borgerskapet. Borgarna
valde också städernas representanter i borgarståndet.
Under 1700- och tidigt 1800-tal kom borgerskapet successivt att utgöra
en allt mindre andel av städernas invånare. Ett stadsstyre enbart baserat
på de borgerliga näringsidkarna blev därmed alltmer orealistiskt. Med

näringsfrihetsreformen av 1846 inskränktes dessutom också borgarnas
företrädesrätt till utövande av hantverk och handel. Med
kommunallagarna 1862 avskaffades borgerskapets särskilda rättigheter
i stadsstyret, och med 1864 års näringsfrihetsreform avskaffades helt
kravet på burskap för utövande av handel och hantverk i stad.
Borgarna som en juridiskt avgränsad grupp i det svenska samhället
hade därmed förlorat sin betydelse.
Termen borgare kom efter hand att frigöras från den ovan angivna
juridiska betydelsen och användas för att beteckna en samhällsklass
med rötter i stadsnäringar. Denna utveckling är särskilt tydlig för det
franska ordet bourgeois ('borgare'), som med den ursprungliga
betydelsen av invånare i en stad senare kom att reserveras för de allra
mest förmögna stadsinvånarna, främst handelsmän och de som kunde
leva av avkastning av sitt kapital. Som en ny samhällsklass kom den
franska bourgeoisien i motsättning till den gamla aristokratin och
spelade en viktig roll under 1600- och 1700-talen. Under 1800-talet
kom den franska bourgeoisien att inta en ledande ställning i samhället.
Påverkad av det franska bruket kom Karl Marx att använda ordet
bourgeoisie för att beteckna den härskande klassen i det kapitalistiska
samhället. Den kännetecknas av att den kontrollerar samhällets
produktionsmedel, och för att kunna använda dessa köper den
proletärernas arbetskraft. De senare blir genom tvånget att sälja sin
arbetskraft föremål för ekonomisk utsugning.
Marx användning av ordet borgarklass har varit inflytelserikt, men är
inte den enda. I tysk tradition har Bürger ('borgare') oftast omfattat en
större grupp, kännetecknad dels av egendomsinnehav, dels av en viss
bildningsnivå. Även hantverkare och mindre handlande –
småborgerlighet – har normalt inräknats, och efter hand också
tjänstemän. Termen har därmed kommit att beteckna de flesta grupper

i det sena 1800- och 1900-talets samhälle som står utanför
arbetarklassen. Detta motsvarar det svenska bruket av beteckningen
borgerliga för de politiska partier som står i motsättning till
arbetarpartierna. I brittisk och amerikansk tradition finns ordet borgare
nästan uteslutande som franskt lånord, och då närmast i Marx
betydelse. I Storbritannien har det varit vanligare att tala om middle
class, en term som dock endast delvis har samma innebörd som
borgarklass.
Borgerskapets storhetstid i europeisk historia var 1800-talet. Med
kapitalismens utbredning och den industriella revolutionen kom
borgarklassen att inta en ledande politisk ställning i de flesta europeiska
länder. Politiskt genomdrevs en serie reformer, vilkas syfte var att
upprätta ett samhälle präglat av formell likställighet mellan alla
medborgare (ett ord avlett av borgare) och av åtskillnad mellan staten å
ena sidan och medborgarnas egen fria verksamhet och samverkan å den
andra, ett borgerligt samhälle till skillnad från äldre tiders
privilegiesamhälle. Bl.a. den allmänna rösträtten, masspartierna och
"välfärdsstatens" framväxt har under 1900-talet rubbat en del av
förutsättningarna för det borgerliga samhället och borgarklassens
politiska dominans. Se även borgerlighet.

borgerlighet, den samhällsklass som under 1800-talet växte fram ur
det gamla ståndssamhällets tredje stånd, borgerskapet (jfr borgare).
Men ordet borgerlighet har getts skiftande definitioner i 1800- och
1900-talens samhälle och har fått gälla såväl kapitalägarna eller den
ekonomiska eliten som en bredare och mer diffus medelklass.
Borgerligheten har alltid utmärkts av interna motsättningar. I 1800talets samhälle skilde man på hög- och lågborgerliga skikt. Det
skapades även en spänning mellan "näringslivsborgerskap" (företagare
och köpmän) och "bildningsborgerskap" (akademiker och tjänstemän),

en motsättning som lever vidare i dagens samhälle.
Den framväxande borgerligheten kom inte bara att dominera politiskt
och socialt, utan även kulturellt: man skapade en borgerlig kultur från en ny människosyn och morallära till vardagliga föreställningar
om vikten av ordning och reda. Borgerlighetens kulturbygge
poängterade individens och den personliga duglighetens betydelse (i
kontrast till adelns ärvda privilegier) samt självdisciplin och
kultivering (i kontrast till det "okultiverade" folket). Den borgerliga
människan skulle veta att skilja på förnuft och känsla, liksom på
privatliv och offentlighet. Ett annat viktigt tema var vikten av kontroll
av och hushållning med kropp, känslor, pengar och tid - att lära sig
försaka stundens lust och impulser för framtidens planerade mål.
Denna borgerliga livsform och livssyn kom att bli den tongivande i
1800-talets samhälle, en måttstock för det rätta och goda livet, och
färgar fortfarande många av våra samhällsinstitutioner och tänkesätt.

medelklass, term som förekommit sedan 1700-talet men som alltid
haft en något vag och skiftande innebörd. Medelklassens kärna
utgjordes från början av borgarklassen samt av lägre tjänstemän. I och
med den gamla aristokratins allt svagare ställning och motsvarande
växande inflytande för mäktiga handelsmän och så småningom också
industrikapitalister kom medelklassen främst att innefatta det lägre
borgerskapet samt tjänstemännen. I senare indelningar har
tjänstemännen ofta hänförts till mellanskiktet.

småföretagare är arbetare, trots att de deltar i produktionen. De äger
eller kontrollerar själva sina produktionsmedel, vilket arbetaren inte
gör. Men vi kallar inte heller alla som ställer sin arbetskraft till
förfogande på arbetsmarknaden för arbetare. Vi räknar varken högre
tjänstemän inom privata eller offentliga företag och myndigheter eller
t.ex. lärare och socialtjänstemän till arbetarna, trots att de är anställda
och erhåller lön för sitt arbete. Lönearbetare med ledningsfunktioner i
arbetet är knappast arbetare. Men inte heller slaven eller den livegne
under förkapitalistisk tid räknas till arbetarna.
Arbetaren eller proletären, dvs. den som inte äger någon egendom,
uppkom med det kapitalistiska produktionssättets framväxt. Förvisso
fanns det arbetare på de romerska latifundierna under antiken och
lönearbetare i städerna under medeltiden, men en större klass av
egendomslösa uppstod först genom proletariseringsprocessen i
samband med den agrara revolutionen. Denna inleddes i England i
början av 1600-talet och fortsatte i Väst- och Nordeuropa på 1700- och
1800-talen. I tredje världen har processen ägt rum främst på 1900-talet

arbetare är benämning på en person som utför ett arbete, även om

I Sverige ägde den första proletariseringen av bondeklassen rum under
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Mellan 1750 och 1850
ökade den egendomslösa andelen av befolkningen på den svenska
landsbygden från en femtedel till hälften. "Landet överfylles av
backstugor, bebodda av ett släkte, som icke har någon annan
förmögenhet än sin arbetskraft", skrev Esaias Tegnér på 1830-talet. Det
var ur denna klass som arbetarna i såväl det kapitalistiska jordbruket
som det framväxande fabrikssystemet rekryterades.

alla som arbetar inte betecknas som arbetare. I det moderna samhället
finns det knappast någon (vuxen) arbetsför människa som inte utför
någon form av arbete, men vi räknar ändå inte alla arbetande som
arbetare. Varken bönder eller hantverkare i skilda tider eller moderna

Arbetaren och arbeterskan – i t.ex. den tidiga textilindustrin utgjorde
kvinnor och barn en stor del av arbetarna – skilde sig från äldre tiders
arbetande människor i underklassen genom sin friare ställning i
samhället. De erbjöd frivilligt, åtminstone formellt och juridiskt, sin

arbetskraft till dem som ville betala för den. I praktiken inskränktes
dock denna frihet genom olika former av lösdriverilagstiftning.
Ekonomisk och social nöd tvingade dessutom arbetaren att ställa sin
arbetskraft till förfogande.
Arbetaren skilde sig också från lärlingen och gesällen inom hantverket
genom att de senare, i varje fall enligt idealmodellen, befann sig i en
yrkesutbildning och yrkeskarriär som skulle sluta med
mästarvärdighet. Någon sådan kunde inte arbetaren se fram emot.
Gränsdragningen mellan lärling/gesäll och en del av fabrikernas
arbetare var och är emellertid inte helt klar. Även inom
fabriksproduktionen bygger en hel del arbete på yrkesskicklighet hos
arbetarna, och de arbetare som besitter sådan har stort inflytande både
över sitt arbete och över underställda arbetare. Modern forskning har
också visat att många av lärlingarna inom hantverket aldrig blev
gesäller utan bara utgjorde billig arbetskraft under några år för att
efterträdas av andra "lärgossar". Efter hand uppstod också under 1800talet en tendens till att gesällerna förblev gesäller livet ut utan
möjlighet att bli mästare. De kom därmed att ingå i den framväxande
arbetarklassen, och många av dem kom att spela en viktig roll i den
tidiga arbetarrörelsen.
Modern forskning har också visat på allt större likheter under 1900talet mellan arbetsförhållandena för dem som arbetar på verkstadsgolv
och dem som arbetar på kontor. En kontorsanställds arbetsuppgifter
skiljer sig i allt mindre utsträckning från en verkstadsarbetares vad
gäller både arbetets organisation och dess utförande. Genom arbetets
uppdelning i dels planerande/beslutande funktioner, dels verkställande,
har många kontorsanställda efter hand fått underordnade och
monotona arbetsuppgifter. De har blivit kontorsarbetare. Till de
moderna arbetarna måste vi av liknande skäl också räkna många
anställda inom handel och sjukvård. Härigenom har vi åter fått en

situation där kvinnor utgör en
stor, kanske dominerande del av arbetarklassen.
Den alltmer flytande gränsen mellan den traditionelle fabriksarbetaren
och den moderne arbetaren visar sig också i att Landsorganisationen
(LO) efter hand kommit att organisera allt fler yrkesgrupper utöver dem
som vi traditionellt räknat som arbetare. LO och Tjänstemännens
Centralorganisation (TCO) har också under efterkrigstiden kommit att
inta likartade ståndpunkter i många fackliga frågor.

arbetarklass, del av befolkningen i ett samhälle som betraktas som
ett klassamhälle. Vanligen räknas till arbetarklassen de som utför
avlönat kroppsarbete, men en vidare definition av begreppet
förekommer också. Då kan även andra löntagare utan någon
chefsställning och utan någon examen från högre utbildning räknas hit.
År 1980 omfattade arbetarklassen i Sverige något mer än hälften av de
förvärvsarbetande.
Begreppet arbetarklass uppkom med industrikapitalismen och började
sakta spridas i Europa från slutet av 1700-talet, först i beskrivande
syfte. Sin viktigaste betydelse har begreppet i teorier och politiska
ideologier om klasstillhörighet som grund för kollektivt handlande.
Sedan 1840-talet har socialister och kommunister talat om arbetare som
en klass med intresse av att organisera sig som klass, både för
omedelbara förbättringar av sina villkor och, framför allt, för att skapa
ett klasslöst samhälle. Den moderna arbetarrörelsen bygger på en sådan
uppfattning om arbetarklassen.
I Sverige blev arbetarklass ett begrepp klart skilt från ståndssamhällets
allmoge först på 1890-talet, i Pontus Fahlbecks "Stånd och

klasser" (1892) och i den socialdemokratiska agitationen. I
arbetarförsäkringskommitténs betänkande 1888 hade 94,25 % av
befolkningen hänförts till "arbetare och härmed jämförliga". I
valstatistikens (1912-49) indelning i tre socialgrupper var grupp III
ursprungligen "kroppsarbetarnas klass", men klassbegreppet sjönk
undan. Efter en renässans under 1970-talet har teorier om
arbetarklassen som samhällsförändrande kraft blivit mindre
framträdande, men i svenskt politiskt språk och i svensk statistik under
slutet av 1980-talet används ordet när man skall beskriva livsvillkor
och omedelbara politiska intressen hos arbetare till skillnad från
tjänstemän och företagare.

underklass, vanlig benämning på den lägsta samhällsklassen. Jfr
klass, arbetare, proletariat och trasproletariat.

proletariat (fr. prolétariat, av prolétaire 'egendomslös person',
'proletär', av lat. proleta´rius, se proletarii), historisk-filosofiskt
begrepp: de egendomslösa arbetarna som kollektiv. Den moderna
termen proletariat går tillbaka på den romerska benämningen på
samhällets minst bemedlade, vilka intill sista århundradet f.Kr. var
befriade från militärtjänst och beskattning och vilkas enda bidrag till
samhället därför var den egna avkomman. Ordet proletär dyker upp i
Rousseaus "Contrat social" (1762), medan substantivet proletariat inte
förekommer före 1830-talet. Sin dominerande moderna innebörd får
det av Marx och Engels. Proletären är arbetaren som säljer sin
arbetskraft på en fri marknad. Detta är karakteristiskt för det
kapitalistiska systemet, där hantverkaren, som äger sina arbetsredskap
och är sin egen herre, blir alltmera sällsynt. Industriproletärerna är
utsatta för kapitalismens periodiskt återkommande kriser och för en
obönhörlig inbördes konkurrens om arbetstillfällen. Men så snart de
sluter sig samman utgör de enligt marxismen en oövervinnlig kraft.

Den revolution som de enligt marxistisk teori förr eller senare kommer
att genomföra är proletariatets eget verk.

trasproletariat, ty. Lumpenproletariat, enligt Marx och Engels de
lägsta skikten i det förborgerliga samhället. Trasproletariatet finns
fortfarande i kapitalets tidsålder men blir alltmer marginaliserat. Medan
de verkliga proletärerna har sin självklara roll i kampen mot borgarna
och deras samhälle saknar trasproletärerna helt orientering och tvingas
leva ur hand i mun. Därför låter de sig också köpas och engageras lätt
som knektar och bödlar i reaktionärernas kamp.
marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild
äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och
konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.

kapitalism (av kapital), ekonomiskt system där produktionsmedlen
företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av
marknadskrafterna. Det är således varken stat eller kooperativ som i ett
sådant system är de främsta ägarna av jord eller industrier, och
produktionen inriktas på det som visar sig finna köpare. Samhällen och
tidsåldrar i vilka kapitalism dominerar kallas kapitalistiska.
Beteckningen kapitalism blev allmän först på 1860-talet, men
kapitalismens historia går betydligt längre tillbaka i tiden. Förelöpare
till en ren marknadsekonomi återfinns i den klassiska antiken och under
medeltiden.
Från 1500-talet och framåt, med England som centrum, utvecklades
vad som stundtals kallas förkapitalismen, stundtals
handelskapitalismen. Dess princip var enkel: målet var inte att använda
vinsten på handelsverksamheten för omedelbar lyxkonsumtion och inte
heller för improduktiva investeringar som kyrkbyggen, utan att satsa
den på en ny och utvidgad verksamhet.

Kapitalismen var därmed till själva sitt väsen expansiv; den förutsatte
en ständig ökning av resurser och produktion för att fungera väl. Den
krävde ett politiskt system där friheten att tillverka och sälja var
omfattande och statliga privilegier o.d. få eller inga.
Till en början var kapitalet, som till största delen bestod av
transportmedel som fartyg samt råvaror, inte uteslutande eller ens
huvudsakligen i privata händer. I de stora handelskompanierna
förenades statliga och enskilda intressen. Utvecklingen gick emellertid
mot ökad privatisering och accentuerades i och med industrialismens
genombrott i England och Skottland från slutet av 1700-talet.
I och med industrialismen utvecklades den fulla kapitalismen (ibland
benämnd industrikapitalismen). Det viktiga kapitalet blev, förutom
råvaror, byggnader och maskiner. Bomullsindustrin var den tidiga
kapitalismens mest typiska näringsgren och Lancashireområdet i
England med Manchester som centrum dess sinnebild.
Det kapital som krävdes var förhållandevis begränsat, och
arbetskraften, som främst rekryterades från den omgivande
landsbygden, där överbefolkning och arbetslöshet rådde, var billig.
Många blev snabbt kapitalister. Men framgången gjorde att man
producerade för mycket; kriser avlöste varandra, många kapitalister
gick under och arbetare ställdes utan arbete. Livet var hårt och osäkert
och bostads- och hälsoförhållandena för arbetarklassen miserabla.
Barnarbete var mycket vanligt.
Till Manchester reste många av samtidens författare och politiker –
t.ex. Carlyle, Dickens, Disraeli, Tocqueville – för att få
direktkännedom om vad de antog vara hela världens framtid. De blev
hänförda och förskräckta.

Systemet hade redan sina vetenskapliga förespråkare, som utvecklat
teorier vilka hävdade den fria marknadens – och därmed den fria
konkurrensens – överlägsenhet i att skapa rikedom för länderna. Redan
Adam Smiths klassiska "The Wealth of Nations" (1776) innebar ett
kraftfullt försvar för marknadsekonomin, och på samma linje fortsatte
David Ricardo och andra.
Mot mitten av 1800-talet utvecklades den "rena" liberalismen, som då
ofta kallades Manchesterliberalismen, vilken hävdade att en total frihet
från restriktioner, tullar osv. var den enda väg som ledde såväl till
ländernas välstånd som till ett drägligare liv för arbetarna och till fred
mellan länderna.
Men kritiken började också tidigt. Stora jordägare, ämbetsmän,
kyrkliga prelater m.fl. såg inte bara sin ställning hotad utan hävdade
också att alla goda samhällsband skulle slitas sönder med det nya
systemet, familjerna upplösas och med dem moralen, religionen
trampas i smutsen och respekten för kung och överhet försvinna. Från
arbetarnas sida växte också fram en spontan kritik mot de omänskliga
förhållanden de tvingades leva under. Till sitt stöd fick de en rad
teoretiker och samhällsreformatorer som kritiserade kapitalismen ur
olika aspekter.
Själva den privata egendomsrätten utsattes för kritik – "egendom är
stöld" sade den franske anarkisten Proudhon – men också den
obarmhärtiga konkurrensen, rovdriften på mänsklig arbetskraft samt de
politiska förhållanden som omöjliggjorde arbetarnas inflytande.
Kapitalism innebar, hävdades det, svåra klassmotsättningar, ojämn
fördelning av rikedomar och inkomst samt den arbetande befolkningens
maktlöshet i det egna arbetet.
Den inflytelserikaste kritikern av kapitalismen blev Karl Marx. Han

hävdade att kapitalism visserligen genom sin expansiva natur
möjliggjort en aldrig skådad materiell utveckling men att den samtidigt
ledde till växande koncentration och monopol, periodiskt
återkommande kriser samt djupnande klassmotsättningar.
Från mitten av 1800-talet utvecklades en arbetarrörelse i Europa,
merendels i kraftig opposition mot kapitalismen. En del av den var
revolutionär och menade att kapitalismen måste störtas och ersättas
med ett socialistiskt eller kommunistiskt samhälle. En annan del,
senare kallad den reformistiska, menade att man med långsamma
förändringar skulle övervinna de olidliga förhållanden kapitalismen
skapat. Den senare riktningen kunde ofta samsas med den s.k.
socialliberalism som vid samma tid växte fram och som innebar att
kapitalismens sociala konsekvenser måste mildras genom statliga och
andra regleringar.
Under 1800-talets sista decennier ersattes i de flesta länder den länge
förhärskande frihandelspolitiken med en konservativ protektionism.
Den rena kapitalismen sattes därmed ur spel genom kraftiga tullar och
statligt stöd för den egna nationens industri. Nära förbunden med
protektionismen var den nya kolonialism som innebar att europeiska
stater delade en stor del av världen mellan sig, bl.a. för att skapa både
råvaru- och avsättningsmarknader för sin industri. Vid samma tid hade
både arbetarpartier och fackföreningsrörelse blivit starka.
Kapitalisterna svarade med att bilda egna samarbetsorganisationer. Så
uppstod den s.k. organiserade kapitalismen.
Den ryska revolutionen 1917 innebar det första försöket att helt
övervinna kapitalismen. När den kapitalistiska världen från 1929 och
framåt skakades av en våldsam kris med massarbetslöshet,
produktionsminskning m.m. trodde många att den socialistiska väg
som den nya Sovjetunionen slagit in på var den enda som ledde till en

stabil och expanderande ekonomi.
Andra lösningar, alla med starka inslag av statlig intervention i
ekonomin, prövades i olika länder. I synnerhet efter andra världskriget
kom denna politik att förknippas med britten J.M. Keynes namn. Under
det väldiga ekonomiska uppsving, som största delen av den
kapitalistiska världen upplevde under decennierna efter 1945 stod en
majoritet bakom uppfattningen att en statligt reglerad kapitalism var
den säkraste vägen till ekonomisk framgång.
Sedan utvecklingen bromsats upp under 1970-talet kom emellertid allt
fler att hävda att ren kapitalism vore att föredra. Denna uppfattning
vann ytterligare i styrka efter Sovjetunionens fall.

merkantilism (franska mercantilisme, av mercantile 'köpmans-',
'affärs-', av italienska mercante 'köpman', av likabetydande latin merca
´tor), från 1300- till 1700-talet handelskapitalism, ekonomisk-politisk
åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de
viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som
tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.
Merkantilismen i sin mer renodlade form framträder framför allt i
Västeuropa under perioden 1550–1750.
Karakteristiska idéer
Merkantilisterna framhävde att det framför allt var utrikeshandeln som
försåg landet med internationellt likvida medel, dvs. ädelmetall i
myntad eller omyntad form. 1500- och 1600-talen präglades av stora
ädelmetallströmmar; från Sydamerika via Spanien till övriga Europa,
och från Europa vidare österut mot Östasien och Ostindien.

Furstarna behövde ädelmetall för krig och legosoldater, köpmännen
för import av strategiska varor från bl.a. Skandinavien, Ryssland och
Ostindien. Sådana behov, liksom allmänna föreställningar om att
rikedom var ädelmetall, utnyttjades av företrädare för den
merkantilistiska handelsbalansläran. Den förordade stöd och skydd för
exportindustri och importsubstituerande produktion med motiveringen
att utrikeshandeln då skulle kunna uppvisa ett exportöverskott som
tillförde landet mer ädelmetall.
Men merkantilisterna var i regel motståndare både till inhemsk
skatteindrivning och förbud mot ädelmetallexport, och Spanien
användes gärna som ett skolexempel på att ädelmetallen inte kunde
hållas kvar i landet utan måste användas i utrikeshandeln. Den
dominerande synpunkten var att ett land borde undvika en negativ
handelsbalans samt eftersträva import av råvaror och export av
förädlade produkter. Bestående resultat av handelsbalansläran blev
upprättandet av dels statliga organ för främjandet av utrikeshandeln,
dels en kontinuerlig utrikeshandelsstatistik byggd på
tullräkenskaperna.
Merkantilisterna ställde "konst" – i betydelsen det uppfinningsrika,
formgivande arbetet – mot natur. Att satsa på "konsterna" skulle ge ett
land större ekonomiska fördelar än att förlita sig på naturliga
förutsättningar som bördig jordmån och ett gynnsamt klimat. Vidare
förutsatte de marknader och priser, rationella aktörer och en
socioekonomisk rollfördelning som föregrep de klassiska
nationalekonomernas funktionella inkomstfördelning:
konsumtionsbenägna jordägare, spar- och företagsamma köpmän samt
en stor och fattig arbetande befolkning. Vinstjakt och konkurrens
bejakades som drivkrafter, men merkantilisterna hade inte klassikernas
tilltro till att egenintresset alltid främjade det allmänna bästa.

Staten betraktades som en nödvändig förutsättning för "det civila
samhället" och tilldelades grundläggande uppgifter vad beträffar
lagstiftning och institutioner. Därutöver skulle den föra en aktiv
utrikes-, handels- och skyddspolitik till förmån för handelns, sjöfartens
och industrins utveckling. Staten borde om möjligt ge den egna handeln
och industrin ensamrätt till koloniala råvarukällor och marknader. Den
skulle ge stöd och privilegier till städer, valda näringsgrenar och företag
samt främja sysselsättning, befolkningstillväxt och arbetsfördelning. En
omstridd företrädare för denna politik var Colbert i Frankrike.
Merkantilisterna
Den merkantilistiska litteraturen skrevs av en brokig samling filosofer,
statstjänare, köpmän och publicister. Av betydelse för merkantilismens
syn på stat och samhälle var statsvetenskapens och sociologins tidiga
utveckling hos Hobbes, Locke och Bernard de Mandeville. Insatser i
den ekonomiska analysens utveckling gjordes av William Petty, Dudley
North (1641–91) och Richard Cantillon.
Till merkantilismens mer inflytelserika ideologer hörde företrädare för
East India Company som Thomas Mun och Josiah Child. Bland
svenska merkantilister kan från 1600-talet nämnas Johan Risingh, och
från 1700-talet Anders Nordencrantz. Stora delar av den
merkantilistiska litteraturen präglas emellertid av en kortsiktighet och
opportunism som inte sällan låter sig tolkas som en ren legitimering av
enskilda eller statligt fiskala intressen.
Merkantilismen inför eftervärlden
Merkantilismen kom under senare delen av 1700-talet att både få sitt
namn och definieras av sina kritiker. Fysiokraterna, och efter dem

Adam Smith, myntade idén om ett merkantilsystem som i åsikter och
politik ensidigt företrätt handelns och manufakturindustrins intressen
på jordbrukets och konsumtionens bekostnad. Fysiokraterna ansåg att
merkantilisterna hade ruinerat det franska jordbruket och därmed
landet. Men Adam Smiths kritik innehöll också ett visst medgivande.
Europas feodala jordegendomsförhållanden hade blockerat den
naturliga väg där jordbruket ledde utvecklingen. Handel och industri
hade här gått före, undergrävt och upplöst feodalförhållandena och
därefter dragit jordbruket med sig i den ekonomiska utvecklingen. På
denna omväg till det moderna kommersiella samhället hade
merkantilisterna enligt Smith kunnat förverkliga en del av sina egna
målsättningar.
Trots kritik från fysiokrater, klassiker och neoklassisk teori har
merkantilistiska idéer i form av protektionism, statsinterventionism
och importsubstituerande industrialisering upprepade gånger
mobiliserats för utvecklingsändamål under de följande århundradena.
För det då ännu splittrade och "underutvecklade" Tyskland utformade
Friedrich List 1840 ett merkantilistiskt program med politisk
anknytning till den tyska tullunionen från 1834 och idémässiga
utlöpare i bl.a. den historiska skolan.
Lists idéer påverkade också industrialiseringssträvanden i Tsarryssland
i slutet av 1800-talet (Sergej Witte). Det finns en stark tradition av
protektionism i USA. Den latinamerikanska strukturalismen från
1930-talet och framåt bar starka merkantilistiska drag (Raul Prebisch).
Så också Japans utveckling under 1900-talet, som i sin tur stått modell
för utvecklingen i Taiwan och Sydkorea.

Något om makt. Från Nationalencyklopedin 25 dec 2011.
makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs.
maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser. Makt utövas direkt när
en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen
strider mot B:s vilja eller intressen, men kan också utövas på indirekt
väg. Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser,
med vilka A kan belöna eller bestraffa B. Exempel är vålds- och
tvångsmedel, arbetskraft, rösträtt, kontroll över ekonomiska resurser
som pengar och produktionsmedel samt symboliska belöningar och
bestraffningar såsom beröm och klander. Viktiga egenskaper hos
maktresurser är bl.a. mångsidighet (vilka olika typer av handlingar hos
B kan A påverka?), omfång (hur många andra kan A påverka?),
koncentrerbarhet och kostnader. Inom en organisation kan makt
villkorligt delegeras till befattningshavare på olika nivåer inom
organisationen. Kostnaden av A:s maktutövning över B beror delvis på
B:s reaktioner. Maktutövning baserad på vålds- eller tvångsmedel leder
oftast till negativa reaktioner hos B och blir därför instabil. Ekonomiska
resurser uppfattas vanligen som mera neutrala av B, medan symboliska
maktmedel ses som legitima. Maktutövning accepterad av de berörda
som legitim brukar betecknas som auktoritet. I ett samhälle är staten
den enda legitima utövaren av våldsmakt.
Under efterkrigstiden har den dominerande ansatsen inom
maktforskningen som kriterium på att B inte handlat frivilligt ställt
kravet att B skall ha gjort motstånd mot A:s försök till påverkan. Denna
handlings- eller beteendeansats har kritiserats för att utelämna centrala
delar av maktens indirekta konsekvenser. Exemplet med den lyckliga
slaven antyder att frånvaron av motstånd och konflikter inte behöver
betyda frånvaro av makt.

Handlingsansatsen behöver därför kompletteras med en
maktresursansats, som tar sikte på hur viktiga maktresurser är
fördelade mellan individer och intressegrupper. Maktresurser kan antas
ha konsekvenser för andras handlande, utan att behöva tas i
användning, t.ex. genom att B:s förväntningar om A:s önskningar
påverkar B:s handlande. Maktresurser kan också investeras i
samhällets lagar och institutioner liksom i normer och värderingar och
påverkar därigenom indirekt människors handlande. Michel Foucault
har belyst sambandet mellan makt och vetande samt hur
sanningsbegrepp och vetenskapliga klassificeringar t.ex. inom
psykiatrin är relaterade till maktutövning.
Inom samhällsvetenskaperna har maktbegreppet använts av bl.a.
Aristoteles, Machiavelli, Thomas Hobbes, James Mill, Karl Marx,
Gaetano Mosca och Max Weber. Det är kontroversiellt därför att det
berör värdeladdade frågor om frivillighet resp. tvång i medborgarnas
handlande. Inom nationalekonomins huvudfåra har man föredragit att
betrakta mänskligt handlande i huvudsak som frivilligt, medan man
inom sociologi och statsvetenskap ägnat maktbegreppet stort intresse.
Empiriska studier av maktfördelning har gjorts inom lokalsamhällen i
USA och Sverige samt inom länder (de norska och svenska
maktutredningarna).

maktkoncentration, inflytande samlat till en individ eller ett fåtal
personer, i princip maktdelningens motsats. Dess extrema form är
diktatur, med makten formellt samlad i en persons hand.
Maktkoncentration kan också uppstå i en demokrati. Det kan ske
genom delegation av funktioner från parlamentet till regeringen,
generellt men särskilt under kris och krig. I ett parlamentariskt
statsskick uppstår ofta maktkoncentration om regeringen stöds av en

homogen partimajoritet i folkrepresentationen. Inom näringslivet kan
makten koncentreras genom ägande, direkt eller indirekt. Även i
företag med ett starkt decentraliserat ägande kan emellertid makten
samlas hos ett fåtal personer (VD eller styrelsen) just p.g.a.
ägosplittringen. Maktkoncentration beror ofta på att centralt placerade
personer, såväl inom politiken som inom näringslivet, snabbare och mer
kontinuerligt än de flesta andra har tillgång till detaljerad information.

könsmaktssystem, samlande term för de strukturer och processer
som ligger till grund för mäns samhälleliga dominans över kvinnor.
Termen syftar främst på de underliggande mekanismer som ger upphov
till ojämlikheten, och analyser av könsmaktssystem försöker blottlägga
dessa, t.ex. genom att visa vilka processer i det dagliga samspelet
mellan könen som leder till att en ojämlik struktur vidmakthålls.
Framför allt undersöks hur sådant som förefaller könsneutralt kan få
snedfördelande konsekvenser därför att män och kvinnor lever under
olika och ojämlika villkor, t.ex. hur skenbart opartiska
socialförsäkringsregler i praktiken missgynnar kvinnor därför att
kvinnor har andra villkor än män. Jfr könsdiskriminering, könsroll och
patriarkat.

vilja till makt, ty. Wille zur Macht, begrepp hos Friedrich Nietzsche
(närmast myntat på Schopenhauers "vilja till liv"). Viljan till makt utgör
enligt Nietzsche tillvarons innersta väsen. Den tar sig i synnerhet
uttryck i allt mänskligt kulturskapande. Att ställa upp nya värden eller
att omvärdera gamla värden är ett uttryck för viljan till makt. Varje
teoretisk eller moralisk åskådning är ett resultat av en vilja till makt;
den som tolkar världen på något visst sätt söker därigenom ge den sin
egen prägel. För Nietzsche ter det sig väsentligt att bejaka denna vilja
till makt snarare än att trycka ned den eller förneka dess existens.

kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina
anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel
har kristendomen fått sitt namn. Den uppfattar sig som en gemenskap i
Kristus, sammanhållen av tron, sakramenten och bönen (jfr kyrka).
Historia
Kristendomen präglades från början av den judiska miljö där den
framträdde. Både judendomen och kristendomen har sin historia intimt
förknippad med Bibeln – dess Gamla och Nya Testamente (G.T. resp.
N.T.). Tiden fram till ca år 100 brukar man kalla apostlatiden eller
urkyrkans tid. Under denna tid kom nästan alla de nytestamentliga
skrifterna till. Från att ha uppfattats som en judisk sekt framstod
kyrkan från 90-talet som en från judenheten skild gemenskap.
Historia
DEN TIDIGA KYRKAN
Urförsamlingen i Jerusalem bestod av såväl arameisk- som
grekisktalande judar. De grekisktalande skall tidigt ha fått ett centrum i
det syriska Antiochia. Här började de kalla sig kristna (christianoi) och
upptog också icke-judar i gemenskapen. Kristendomen fick snart en
grekisk språkdräkt; hela N.T. är skrivet på grekiska.
Också Paulus mission riktade sig till icke-judar, "hedningar". Vid
apostlamötet i Jerusalem år 49 accepterade urförsamlingen under
ledning av Jakob, "Herrens broder", att hedningar skulle kunna upptas
utan att omskäras och utan att förpliktas att följa Toras bud. Den
kristna missionen fick sin största framgång bland "gudfruktiga"
hedningar i den judiska gemenskapens marginal. Gränsen mellan
judekristendom och hednakristendom var därför flytande.

Genom det judiska kriget och Jerusalems fall år 70 förlorade den
arameisktalande kristendomen i Palestina sin betydelse. Initiativet togs
över av de grekisktalande kristna i Syriens och Mindre Asiens
hellenistiska städer. Härifrån spreds läran västerut, särskilt genom
emigration. Församlingen i Rom bestod till en början huvudsakligen av
orientaler, och dess gudstjänstspråk var grekiska ända till 300-talets
slut.
Under den följande efterapostoliska tiden skedde en organisatorisk
uppbyggnad. Varje församling utgjorde en självständig enhet, med tiden
ledd av biskop, presbyterer och diakoner. Biskoparna i de större
städerna hade större auktoritet men inget formellt ledarskap. Vissa
centra blev teologiskt ledande: Rom, Antiochia i Syrien, Alexandria,
Karthago och Caesarea vid havet (Palestina).
Mötet med omvärlden ledde till ett ökat intresse för grekisk filosofi och
retorik. För 100-talets kristna författare (apologeterna) var det
angeläget att ge kristendomen en respektabel ställning som en filosofi.
Det grekiska tänkandet fick särskilt genomslag i Alexandria.
Vid sidan av kristendomens huvudströmning fanns ända från början
andra meningsriktningar, heresier, som kunde ha tillfällig eller regional
framgång. Dit hörde bl.a. olika former av gnosticism, den besläktade
markionismen och montanismen – olika läror om Kristus eller (senare)
om Treenigheten.
Den kristna huvudgudstjänsten har sedan apostlatiden firats på
söndagen, "Herrens dag", med skriftläsningar och böner, predikan och
nattvardsfirande. G.T. brukades vanligen i grekisk översättning

(Septuaginta). Det var ännu osäkert vilka skrifter som skulle anses
ingå i den nytestamentliga kanon, och först mot slutet av andra
århundradet fick N.T. ungefär samma omfång som i nutiden. Den
äldsta daterbara kyrkolokalen (i Dura-Europos) är från 233.

latinspråkiga, västliga del. Av de fem patriarkaten kom endast Rom att
ligga i väst, medan Konstantinopel, Alexandria, Antiochia och
Jerusalem tillhörde Bysantinska riket i öst.
Historia

Kyrkans medlemstal ökade snabbt, särskilt under 200-talets andra
hälft, och den romerska staten reagerade med förföljelser, till en början
endast sporadiskt. Särskilt under Decius (d. 251) och Diocletianus
(som abdikerade 305) dömdes många kristna till döden och bevarades
i minnet som martyrer. Många kristna avföll under förföljelserna, och
det bildades starkt rigoristiska grupper (novatianer, donatister), som
menade sig ensamma ha hållit fast vid tron.

M E D E LT I D E N

De kristnas villkor ändrades radikalt under Konstantin den stores
regeringstid (306–337). De fick religionsfrihet 313 och intog snart en
ledande roll i riket. När Konstantin erövrade östern 324 skapades
förutsättningarna för en kristen rikskyrka. Fastän odöpt presiderade
kejsaren själv vid kyrkomötet i Nicaea 325.

400-talets teologiska strider (koncentrerade kring kyrkomötena i Efesos
431 och Chalcedon 451) medförde att en rad orientaliska kyrkor skilde
sig från den bysantinska: den östsyriska kyrkan i perserriket antog den
nestorianska tvånatursläran; de egyptiska, etiopiska, västsyriska och
armeniska kyrkorna vägrade acceptera kyrkomötet i Chalcedon och
bildar ännu i dag egna kyrkor (se orientaliska kyrkor).

Kristendomen trängde snabbt ut de gamla kulterna – med ett kortvarigt
bakslag 361–363 under Julianus Apostata; genom flera edikt på 380talet bestämde Theodosios den store att kristendomen i dess nicenskt
ortodoxa form skulle vara det romerska rikets officiella religion.
Omkring år 400 var riket i princip kristnat. Från 300-talet tillkom även
en teologisk litteratur på orientaliska språk som syriska och koptiska.
Genom grundandet av Konstantinopel och rikets delning efter
Theodosios död 395 uppstod en mera markant skillnad mellan rikets
båda kristna kulturområden: dess grekiskspråkiga, östliga, och dess

I öst fanns en stark kejsarmakt och en decentraliserad kyrka; i väst
rådde (efter det västromerska rikets undergång 476) politiskt kaos,
medan kyrkan samlades kring påven i Rom. Denna strukturskillnad
bidrog till att öst- och västkyrkan gick skilda vägar. Den västliga
teologin fick sin särskilda prägel när Augustinus blev ledande teolog.

Ur folkvandringstidens virrvarr framträdde den medeltida västkyrkan
genom frankernas övergång till kristendomen ca 500. Merovingerriket
och än mer det följande karolingiska riket medförde att en kyrklig
organisation byggdes upp med den romerske påven som högste ledare.
Mellan de karolingiska härskarna och påven knöts nära band under
700-talet, varvid bl.a. Kyrkostaten upprättades. När påven krönte Karl
den store till kejsare juldagen 800, innebar det att västerlandet
etablerade sig som en politisk och religiös enhet. Detta befästes från
960-talet av de tysk–romerska kejsarna.

Både från Rom och Konstantinopel bedrevs mission bland nordliga
folk: germanerna i väst, slaverna i öst. Anglosaxarna kristnades genom
romersk mission ca 600 (de keltiska irerna redan under 400–500talen), saxarna öster och norr om Rhen från 700-talet, de nordiska
folken under 800–1100-talen. Avgörande för slavernas övergång till
kristendomen var storfursten Vladimirs dop i Kiev 988.
Både i öst och väst växte en kristen kultur fram, som ofta hade
klostren som viktigaste centra; det uppstod en kristen konst och
arkitektur, en kristen musik och diktning. Kristna värderingar kom att
prägla samhällsordningen. Medeltidskulturens särart består i denna
syntes av ett kristet och antikt arv och de germanska samhällenas
värderingar och livsmönster.
Motsättningar mellan Rom och Konstantinopel ledde till flera
schismer, den slutgiltiga år 1054. Trots flera unionsförsök har de
förblivit skilda; se romersk-katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor.
I väst kom kyrkan att alltmer infogas i det feodala systemet, vilket
ledde till en anpassning av den kyrkliga hierarkin till den världsliga.
Kyrkans ekonomi baserades nästan helt på jordinnehav. Inte bara
påven utan också biskopar och abbotar kunde vara världsliga furstar.
Genom de medeltida köpstäderna och den nya borgarklassen skedde
en förskjutning också av kyrkans struktur, något som tog sig uttryck i
mendikantordnarnas (tiggarordnarnas) uppkomst. Den nya rörligheten
tog sig också uttryck i olika kyrkokritiska strömningar och en
lekmannafromhet som i allmänhet länkades i kyrkliga banor. Den nya
humanismen inriktade sig på studiet av Bibeln och andra kristna
källskrifter.

Historia
N YA T I D E N
Medeltidens slut markerades av flera dramatiska händelser.
Konstantinopels fall och turkarnas erövring av hela Balkanhalvön
innebar att östkyrkan till stor del hamnade under islamiskt styre.
Metropoliten av Moskva framträdde nu som Konstantinopels arvtagare
och antog 1589 titeln patriark. Vasco da Gama och Columbus öppnade
vägarna inte bara för europeisk kolonisation utan också för kristen
mission.
I Europa innebar reformationen dramatiska förändringar i den kristna
kyrkans förhållanden. Vad som från början var tänkt som en
inomkyrklig reformrörelse ledde till djupgående splittring, till
religionskrig och (genom westfaliska freden 1648) till en konfessionell
uppdelning av västra Europa i en romersk-katolsk och en protestantisk
del. Dessutom tog sig den reformatoriska rörelsen flera skilda former
(se lutherdom, reformerta kyrkor, anglikanska kyrkogemenskapen och
frikyrka.
Efter hand ökade den bokliga bildningen och förmågan att uttrycka sig i
skrift, inte minst inom borgarklassen. På så sätt kan man få en bättre
uppfattning om lekmännens personliga fromhet under 1600- och 1700talen, särskilt inom olika pietistiska rörelser. Pietismen kan ses som en
reaktion mot kyrkans starka institutionalisering under religionskrigens
tidevarv.
1600-talets konfessionalism förbyttes under 1700-talet i
upplysningstidens mera relativistiska och toleranta klimat. De
europeiska trossamfunden fördes vidare till Nordamerika genom

utvandring, och många av de tidigare stridigheterna blev inaktuella
där. Starkt kyrkofientliga strömningar bröt fram i franska revolutionen,
och restaurationen efter Napoleontiden ledde till en konservativ
kyrklig reaktion på såväl romersk-katolskt som ortodoxt och
reformatoriskt håll.
Det pietistiska arvet levde vidare, inte minst i de stora anglosaxiska
väckelserörelserna, som engagerade nya befolkningsgrupper och även
påverkade 1800-talets industriarbetarklass. Å andra sidan påverkades
borgerskapet av liberala strömningar som förenade en idealistisk
filosofi med skepsis mot dogmer och snart också mot Bibeln.
Radikalare former av kristendomskritik, inte minst på marxistiskt håll,
ifrågasatte kristendomens värde över huvud taget. Också på kristet håll
bidrog den radikala bibelkritiken till att det inom de reformatoriska
kyrkorna drogs en skarp gräns mellan en liberal kulturprotestantism
och en konservativ bibeltrohet (jfr biblicism, fundamentalism). På
liberalt håll såg man kristendomens väsen uttryckt i "Jesu enkla lära",
en moralisk förkunnelse som först i efterhand hade byggts ut med
teologiska element. Nya teologiska strömningar under 1900-talet, t.ex.
den dialektiska teologin, har inte övervunnit denna spänning mellan
liberalism och biblicism.
Inom den ortodoxa och den romersk-katolska kyrkan har utvecklingen
delvis gått andra vägar. Där är det främst mot den kyrkliga disciplinen
som många har vänt sig; man håller i större eller mindre grad fast vid
kyrkans tro men utformar sitt liv efter andra principer.
I båda fallen har den västerländska kristendoms- och kyrkokritiken
bidragit till en djupgående sekularisering: människors
föreställningsvärld, moral och dagliga livsmönster är i allt mindre grad

formade av kristendomen. Kyrkan har sin starkaste ställning i länder
där den är förbunden med nationella intressen: Irland, Polen, Grekland.
Å andra sidan kan man se hur de kommunistiska försöken att utrota
kristendomen har misslyckats. Snarare har detta förstärkt
kristendomens roll som identitetsfaktor i de tidigare kommunistiska
länderna.
Till andra världsdelar kom kristendomen till stor del i samband med
kolonialismen. Det innebar att den europeiska splittringen överfördes
till missionsområdena: spanska, franska och portugisiska kolonier fick
romersk-katolsk mission, nederländska, tyska och brittiska fick
protestantisk. Särskilt märkbart blev detta i Afrika. Med uppkomsten av
självständiga kyrkor under 1900-talet har det visat sig en tydlig tendens
att frigöra sig från den västerländska traditionen och skapa en egen
form av kristendom ("självförsörjande, självstyrande och
självutbredande kyrkor"). Kristendomen har i dag starka fästen i Afrika
och Latinamerika. På båda håll blandas den ofta med inhemska
religiösa föreställningar och rituella bruk. Under de senaste årtiondena
har kampen mot politiskt och ekonomiskt förtryck ofta tagit sig
religiösa uttryck (se befrielseteologi).
Medan 1800-talet ofta har betraktats som ett missionens århundrade,
har 1900-talet snarare präglats av strävan att ena de kristna samfunden
och av dialog med de andra världsreligionerna. Bakom detta kan vi se
hur en tid av stark expansion, särskilt i samband med kolonialismen,
har bytts i viss stagnation och därmed i en stämning av kritisk
självreflexion. En ohämmad expansion – och en frånvaro av självkritik
– finner vi särskilt inom de fundamentalistiska kyrkorna av amerikanskt
ursprung. Statistiskt sett befinner sig dock kristendomen i fortsatt
uppgång, bl.a. genom den stora befolkningsökningen i Latinamerika.

Majoriteten av de kristna finns redan i tredje världen. Jfr mission och
ekumenik.
Läroutveckling
När urkyrkan gradvis utskildes från judendomen utformades en kristen
lära, som under kyrkans historia har bearbetats och förändrats; i
nutiden framträder den i flera inbördes mycket olika former, som dock
liknar varandra som medlemmar i samma familj; se bekännelse.
Läroutveckling
KÄLLOR
De äldsta skrivna källorna till den kristna lärobildningen utgör delar av
Paulus brev, bevarade i Nya Testamentet. I evangelierna och övriga
nytestamentliga skrifter möter andra (och delvis svårförenliga) försök
att klargöra Kristustron och formulera läromässiga sammanfattningar.
De kristna accepterade den judiska bekännelsen till en enda Gud som
är världens herre och skapare, men det speciella är att man bekänner
sig till Jesus och ser honom som på ett unikt sätt samhörig med Gud
och som människornas räddare, frälsare (Guds son, Messias/Kristus);
jfr kristologi.
Apologeterna under 100-talet fick avgörande betydelse för
läroutvecklingen genom att relatera kristendomen till den grekiska
filosofins begreppsvärld. Under den tidiga kyrkans tid framträdde
vidare en lång rad enskilda teologer med djupgående utredningar av
lärofrågor. Vissa av dem kallar vi kyrkofäder, t.ex. Irenaeus och
Basileios den store, medan andra av kyrkan betecknas som villolärare,
t.ex. Arius och Markion. Kyrkofädernas teologi överfördes till det
medeltida västerlandet bl.a. av Boethius, Isidorus av Sevilla och Beda.

Under medeltiden utvecklades läran inom klostertraditionen av
religiösa personligheter som Bernhard av Clairvaux; en läromässig
nyansats skedde genom skarpsinniga teologer som Thomas av Aquino
och William Ockham. Även reformatorernas skrifter är viktiga källor
till den kristna läroutvecklingen, liksom kyrkornas auktoritativa
lärouttalanden: de allmänkyrkliga (s.k. ekumeniska) kyrkomötenas
beslut (jfr koncilium), påvarnas officiella lärouttalanden och de
evangeliska kyrkornas bekännelseskrifter. (Jfr dogm.) Den romerskkatolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna lägger större läromässig vikt
vid kyrkans samlade religiösa erfarenhet ("traditionen") än de
protestantiska kyrkorna, som i större utsträckning hänvisar direkt till
bibeltexterna. Inom olika kyrkor har man också olika uppfattning om
vilka kyrkomöten som skall räknas till de "allmänkyrkliga". Under
1900-talet har den ekumeniska rörelsen producerat ett stort material av
betydelse för läroutvecklingen. Den som vill lära känna kristen lära kan
emellertid inte bara bygga på lärouttalanden och teologiska skrifter. I
gudstjänst och bön framträder läran i funktion. Formuleringarna i
gudstjänstspråket och sättet att utforma gudstjänsten visar hur kyrkan
har arbetat med att uttrycka läran. Det märks tydligast i de ortodoxa
kyrkorna.
Läroutveckling
TROSLÄRANS KARAKTÄR
Den läromässiga delen av religionen spelar en viktig roll för kristna
människor, men läran kan aldrig på ett entydigt och uttömmande sätt
beskriva den gudomliga verklighet man tror på. Ett sådant synsätt har
alltifrån den tidiga kyrkans tid formulerats inom kristendomen och
präglar både östlig och västlig lärotradition (t.ex. Dionysios
Areopagita). Speciellt tydligt framträder detta drag i den östliga
traditionen hos en tongivande teolog som Gregorios Palamas. I nutida

diskussion har teologer försökt analysera hur det språk som uttrycker
en kristen lära byggs upp av bilder, berättelser och analogier vilka
antyder något som faller utanför det mänskliga språkets vanliga
område men som ändå kan uttryckas i ord. Trots medvetande om den
antydande karaktären hos det religiösa språket kan kristna människor
uppleva till synes små förändringar av läroformuleringar som hot mot
deras religiösa erfarenhetsvärld.
Naturligtvis finns också inom kristendomen många som betraktar läran
som en direkt beskrivning och som menar att man har samma
möjligheter att avgöra rätt och fel inom trosläran som inom
vetenskapen, eller t.o.m. bättre möjligheter. Detta betraktelsesätt gör
många drag i den kristna läroutvecklingen svårförståeliga.

islam (arabiska islām 'underkastelse', 'kapitulation', 'överlämnande'),
benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och
Koranen som helig skrift. Av samma rot kommer ordet muslim ('en
som underkastar sig'). I Koranen har islām framför allt betydelsen
'underkastelse under Gud' i form av att man följer den uppenbarelse
som ges till Muhammed. Ordet brukar också förbindas med ordet
salām ('fred'). Det används ibland tillsammans med īmān ('tro'), jfr
muūmin ('troende').
Lära
Den centrala punkten i läran är monoteismen. Gud (Allah) är en, och
inget får sättas vid sidan av Gud. Gud ses som världens skapare och
ägare, men samtidigt som den som ger Lagen (sharia). Läran om Guds
suveränitet gör att frågan om människans fria vilja blir ett teologiskt
problem (jfr predestination). Människan är skapad av Gud och skall
vara Guds tjänare. Hon bör alltså följa Guds lag, slutgiltigt uppenbarad

genom Muhammed. Ofta framhålls att denna lag stämmer överens med
människans medfödda natur. Islam är "Guds religion". Människan
(Adam) insattes som Guds ställföreträdare (khalifa) på jorden (t.ex.
sura 2:30/28 – om den alternativa versnumreringen, se Koranen).
Därför är människorna inte fria ägare utan Guds förvaltare av jorden
och bör följa hans instruktioner. Gud har meddelat sig genom profeter,
av vilka den siste är Muhammed. Till tidigare profeter räknas bl.a. Noa,
Abraham, Mose, David, Salomo, Johannes Döparen och Jesus (Nuh,
Ibrahim, Musa, Daud, Sulayman, Yahya resp. Isa). De tidigare
uppenbarelserna – Tora, Psaltaren och "Evangeliet" – har gått förlorade
eller förvrängts, medan den sista och slutliga uppenbarade boken,
Koranen, är "beskyddad", evig och ofelbar. Vid sidan av Koranen
räknas Muhammeds eget föredöme (sunna) som normerande. Koranen
ses som nedsänd från Gud genom ängeln Gabriel (Jibril) till
Muhammed. Som sammanfattning av islams läror anför man ofta
koranordet att man "tror på Gud och den Yttersta Dagen och Änglarna
och Skriften och Profeterna" (sura 2:177/172)
Likheterna med judisk och kristen tradition är påfallande. Många av
personerna i Bibeln nämns eller alluderas på i Koranen, och en del
berättelser är likartade. Där finns också material som påminner om
judisk och östkristen legend- och sagoskatt (t.ex. haggada- och
midrashstoff) och predikotradition, även om det finns betydande
skillnader. Föreställningsvärlden är också likartad: Gud är världens
skapare; människan ställs till ansvar för sina gärningar; Gud skall döma
världen på den yttersta dagen, som föregås av naturkatastrofer och av
en uppståndelse från de döda. Djävulen (Shaytan, Iblis) finns också,
liksom demoner (jinner) som försöker locka människorna till olydnad.
Himmel och helvete väntar som slutlig belöning resp. straff.

Religionsutövning

islam. Det finns drygt 1,3 miljarder muslimer i världen. Kartan visar
de länder där muslimer utgör minst 30 % av befolkningen. Ett flertal
länder har en betydande muslimsk befolkning som dock utgör en
mindre andel av landets befolkning. I Indien finns t.ex. 158,4 miljoner
muslimer – den näst största muslimska populationen i världen – men
de utgör endast ca 13 % av landets totala befolkning. Flest muslimer,
196,5 miljoner, bor det i Indonesien.
En betydelsefull skillnad i förhållande till den bibliska traditionen är
att Koranen förnekar att Jesus korsfästes och dog på korset, liksom att
den avvisar inkarnationsläran. Där finns heller ingen försoningslära av
den art som kännetecknar kristendomen (Jesu lidande som
ställföreträdande för mänskligheten). Men Gud är "den barmhärtige
Förbarmaren", den som förlåter. En särställning intar Abraham
eftersom han i Koranen och i den muslimska traditionen förbinds med
Mekka och med byggandet av Kaba.
De två huvuddogmerna, "Ingen gud utom Gud" och "Muhammed är
Guds Sändebud", utgör islams trosbekännelse (shahada). Den räknas
som den första av islams fem "grundpelare": trosbekännelsen,
tidebönen, fastan, allmosan och vallfärden.

Av de fem pelarna avser fyra gudstjänstlivet. Tidebönen (salat) utförs
vid de fem bönetiderna, och den föregås av bönekallelsen (adhan).
Fredagens middagsbön är veckans huvudgudstjänst i moskén och
innefattar predikan. När bönen utförs gemensamt, fungerar en person
som böneledare (imam). Bönen utförs i riktning mot Mekka, som utgör
centrum i islams världsbild, varför också moskéerna byggs med den
orienteringen. Fasta (sawm) iakttas under månaden Ramadan. Den
avslutas när den följande mån-månadens nytändning blir synlig, och då
firas fastebrytandets högtid (Id al-fitr). I samband med brytandet av
fastan är det vanligt att man erlägger sin allmosa (zakat). Den femte
pelaren är vallfärden (hajj) till Mekka. Då firas offerhögtiden (Id aladha). Islams fromhetsliv har också utvecklat andaktsövningar utöver
de obligatoriska (t.ex. dhikr), särskilt inom de rörelser som hör till den
islamiska mystiken (se sufism). Koranrecitationen spelar stor roll.
Gudstjänsthandlingar förutsätter rituell renhet, vilket har medfört
detaljerade regler för när man är oren eller inte, och hur de rituella
tvagningarna skall utföras (se ghusl). Till religionsutövningen räknas
regler som skiljer mellan "tillåtet" (halal) och "förbjudet" (haram). Det
gäller t.ex. föda, där griskött, blodmat och kadaver räknas som otillåtet
liksom vin (och i analogi med vin även alkohol och droger över huvud
taget). Traditionellt brukar med tillåtet kött avses sådant som kommer
från djur slaktade enligt speciella regler. Omskärelse av pojkarna räknas
som sunna. (Kvinnlig omskärelse förekommer som folksed men är inte
föreskriven av religionen.) Anständig klädsel räknas som en plikt. Även
om något generellt bildförbud inte finns i Koranen har det funnits en
motvilja mot att avbilda människor och djur, och kultbilder betraktas
som förbjudna. Man skiljer också mellan vad som är "rekommenderat"
och vad som är "klandervärt". Man hävdar ofta att islam utgör ett
fullständigt livsmönster, dvs. att alla frågor och allt handlande, såväl i

samhälle som enskilt, hör till religionens område. Ett sådant
allomfattande religionsbegrepp medför att man i nya situationer kan
härleda regler ur Koranen och sunna, framför allt genom analogier.
Rättssystem
Eftersom islam kom att tillämpas som samhällsordning, först i Medina
redan under Muhammeds egen tid och sedan i de första muslimska
imperierna, utvecklades det islamiska regelsystemet till en
rättsvetenskap för samhället, se islamisk rätt. Detta skedde i olika
rättsskolor med delvis olika metoder för härledning och tillämpning av
lagarna och med delvis olika praxis. På det ekonomiska området spelar
detta en roll bl.a. i diskussionen om ränteförbudet (se islamiskt
bankväsen). Omdiskuterade är också de traditionella straffreglerna
med döds-, stympnings- och prygelstraff, se hududstraff, och reglerna
för heligt krig (jihad). De s.k. islamistiska (eller fundamentalistiska)
rörelserna under 1900-talet har haft som mål att införa den islamiska
lagen, i mer eller mindre nytolkad form, som samhällsordning och
rättssystem i staten (teokrati), jfr fundamentalism. Andra rörelser, t.ex.
atatürkismen, skiljer mellan samhällsordning och religion. Om
kvinnans ställning, se islamisk kvinnosyn.
Tidig historia
Muhammed framträdde i Mekka som omvändelse- och domsförkunnare. Han betonade Guds mäktighet och godhet: det var Gud som gav
människorna deras försörjning. Mot det skulle svara människornas
tacksamhet och dyrkan (manifesterad i tidebönen) och ansvar för de
fattiga i samhället. Den som inte följde detta riskerade helvetets eld.
Den yttersta dagen förestod. Angreppet på den polyteistiska kulten och
konflikten med de ledande i Mekka ledde till att Muhammed år 622
utvandrade till Medina med sina anhängare. Detta år utgör utgångspunkten för islamisk tideräkning. I Medina upprättades en samhälls-

ordning i gemenskapen (umma) kring Muhammed, en viktig förändring i stamsamhället i Nordarabien med dess stam- och familjelojalitet.
Genom att Muhammed var både religiös förkunnare och ledare för
samhället kom religion och samhällsordning att bli nära nog synonyma. Detta kännetecknar religionsbegreppet också i de nutida islamistiska rörelserna, men då i medveten opposition mot de sekulära samhällsformer som dominerar i dag.
Under ständiga strider mellan Medinastaten och dess motståndare,
främst dem i Mekka, ökade Muhammeds inflytande. Mekka intogs,
vallfärdens ritual organiserades, och vid sin död 632 var Muhammed
härskare över hela Arabiska halvön. Uppenbarelserna under
Medinatiden innehöll regler och ordningar för det växande samhället
och kom att bli grundvalen för den senare utvecklingen av den
islamiska rätten. Medinatiden innebar också en klarare markering av
islam som en religion skild från kristendom och judendom. Symboliskt
markerades det genom bytet av qibla, böneriktningen, från riktningen
mot Jerusalem (al-Quds) till den mot Mekka.
Vid Muhammeds död utsåg de ledande i Medina genom handslag Abu
Bakr till hans ställföreträdare (kalif). Redan då fanns tydligen grupper
som menade att ledarskapet, imamatet, rätteligen borde tillhöra
Muhammeds kusin och svärson (genom dottern Fatima), Ali (jfr shia).
Vid Muhammeds död avföll en rad stammar, men de återfördes genom
de s.k. ridda-krigen under Abu Bakrs tid. Denne efterträddes av Umar
ibn al-Khattab (634–644), under vars tid den stora och snabba
expansionen över Mellanöstern och Nordafrika tog sin början. Umar
tillskrivs skapandet av en rad institutioner inom administrationen:
kurirpost, arkiv, tideräkning, de speciella lagarna för icke-muslimerna i
riket osv. Umar efterträddes av Uthman ibn Affan, vars koranrecension
blev den normerande. Han mördades 656. Ali utsågs till hans

efterträdare, men detta mötte opposition bl.a. från den släkt som
Uthman tillhörde, umayyaderna. Perioden kallas "den stora
fitna" (inbördeskriget), och den utmynnade i att umayyaddynastin kom
till makten, med Muawiya som kalif och Damaskus som huvudstad.
Men konflikten resulterade också i en splittring i olika riktningar. Den
umayyadiska dynastins kalifat erkändes av sunniterna men inte av
shiiter och kharijiter med en lång rad uppror som följd. År 680
försökte den tredje shiitiske imamen, Husayn, starta ett uppror mot
kalifen Yazid. Försöket ledde till katastrofen vid Karbala, där Husayn
dödades. Hans död spelar stor roll i den shiitiska föreställningen om
martyrskapets betydelse. Jfr Arabien (Historia).
Teologins utveckling
Under umayyadisk tid (661–750) påbörjades kodifieringen av det
islamiska rättssystemet på grundval av Koranen och av sunna så som
den förmedlades genom de yttranden och handlingar som tillskrevs
Muhammed i traditionerna (se hadith).
Genom kontakten med den bysantinska kulturen och den filosofiska
traditionen (särskilt Aristoteles och Platon) utvecklades islams
systematiska teologi, kalam, se islamisk filosofi. En motsättning
visade sig i synen på den fria viljan mellan qadariter, som hävdade
människans ansvar och förmåga att välja sina handlingar, och jabriter,
som betonade Guds allmakt och därmed människans tvång att följa
Guds vilja.
Utvecklingen av rättssystemet och teologin fortsatte sedan
umayyaderna störtats i det stora upproret 749–750 och makten
övertagits av abbasiddynastin. Centrum var då Irak och Bagdad.
Mutaziliterna räknade förnuftet som kriterium också för religionen; det

medförde bl.a. en allegorisk korantolkning, då man menade att
antropomorfismerna i Koranens uttryck om Gud vid en bokstavlig
tolkning stred mot förnuftet. Man menade också att Koranen var skapad
– och därmed ett skeende i tiden – inte evig och oskapad, som
motståndarna lärde. Islamiska reformrörelser i nutiden hänvisar gärna
till mutaziliternas rationalism som en inspirationskälla för reform.
Mutaziliterna, som hade gynnats av några av de abbasidiska kaliferna,
kom sedan att undertryckas till förmån för en mer bokstavstrogen
teologi (se al-Ashari), som i sin tur kom att förenas med sufismen,
främst genom al-Ghazali.
Mutaziliternas tänkande anses ha påverkat den teologiska utvecklingen
inom shia. Shiitiska rörelser fortsatte under det abbasidiska kalifatets
tid. Den imamitiska riktningen räknar den tolfte imamen (al-Mahdi)
som den fortfarande levande imamen; al-Mahdi dog aldrig utan "gick in
i fördoldheten" i slutet av 800-talet och väntas visa sig åter. En annan
riktning, den ismailitiska shia, lyckades på 900-talet ta makten över
stora områden, främst Egypten (jfr Egypten, Historia), och upprättade
det konkurrerande fatimidkalifatet med Kairo som huvudstad. Den
fatimidiske kalifen al-Hakim (början av 1000-talet) betraktas av
druserna som en gudomsinkarnation (se druser). Från fatimiderna
härstammar också den ismailitiska riktning, vars imam bär titeln Aga
Khan. Det fatimidiska kalifatet upphävdes 1171 av den kurdiske
sunnitiske mamluksultanen Salah ad-Din al-Ayyubi (Saladin), känd
framför allt som framgångsrik fältherre mot korsfararna.
Abbasidkalifatet föll 1258 för mongolerna (tatarerna), som för en kort
tid erövrade större delen av Mellanöstern. Ett abbasidiskt skuggkalifat
upprättades strax därefter i Egypten, men med enbart rituell funktion.
Makten låg hos mamluksultanerna.

Fortsatt spridning

Nya tiden

Korstågen, mongolstormen och pesten ledde till befolkningsminskning
och till en kulturell nedgångsperiod för Mellanöstern. Men samtidigt
följde islams spridning i Centralasien, genom just mongolerna. Islams
starka förankring i Centralasien går tillbaka till den tiden. En avläggare
på 1500-talet blev mogulväldet på Indiska halvön. Den äldsta gruppen
muslimska invandrare i de nordiska länderna var de tatarer från
Centralasien som kom till Estland och Finland på 1800-talet och till
Sverige på 1940-talet, där de startade den första muslimska
församlingen i Stockholm.

Förhållandena i Europa i övrigt förändrades; genom upptäcktsresorna
flyttades tyngdpunkten västerut och norrut. Atlanten, inte Medelhavet,
blev havet i mitten. Detta bidrog till att den muslimska världens
dominans bröts. Samtidigt började Europas uppgång. Den expansion
som kallas kolonialismen innebar på lång sikt att hela den muslimska
världen kom under västerländsk dominans.

Under medeltiden utvecklades sufismen till organiserade brödraskap,
dervischordnar. De bidrog till islams spridning i Afrika och Asien.
Spridningen skedde ofta i anslutning till handelsförbindelserna, i form
av både karavantrafik och sjöfart, särskilt i Indiska oceanen. Islam
började som en arabernas religion, men mycket snart blev andra folk
dominerande, även om arabiskan förblev administrations- och
litteraturspråket. Under senmedeltiden kom de turkiska folken att spela
en allt större roll, och särskilt det osmanska sultanatets välde
utvidgades alltmer. År 1453 erövrades Konstantinopel, och den sista
resten av det Östromerska riket försvann. Konstantinopel (Istanbul)
blev huvudstad för det tredje stora islamiska imperiet, som kom att
omfatta även de arabiska delarna av Mellanöstern och Nordafrika. Vid
erövringen av Egypten i början av 1500-talet fördes den siste
abbasidiske kalifen till Konstantinopel, jämte de föremål som
symboliserade kontinuiteten från Muhammed (främst hans mantel).
Kalifatet överfördes till den osmanske sultanen, och detta erkändes i
större delen av den muslimska världen. Den turkiska expansionen
fortsatte in i Öst- och Centraleuropa.

Denna dominans innebar en kris för islam. Den var inte längre den
överlägsna kulturens religion. Som en följd uppkom en rad strävanden
till reform med målet att återställa islams betydelse. Wahhabismen
uppkom i slutet av 1700-talet på Arabiska halvön som en militant
reformrörelse, också med politiska anspråk. Den angrep det som man
betraktade som senare tillskott i religiös praxis, särskilt inom
dervischordnarna och den folkliga kulten (t.ex. helgondyrkan och relikoch gravkult), men den angrep också shia. Samtida var den likartade
reform som propagerades av Shah Waliullah i Indien. En rad politiskreligiösa ledare under 1700- och 1800-talen framträdde i olika delar av
den muslimska världen som en reaktion på kolonialismen.
Ofta var de starkt negativa mot allt som förbands med västerlandet och
som därför uppfattades som oislamiskt. Men den västerländska
kulturens roll innebar också att betydelsefulla grupper ville tillgodogöra
sig den vetenskapliga och tekniska utvecklingen som kommit genom
den. Många sökte sig till de europeiska universiteten. Men det gällde då
att legitimera den idémässiga förnyelsen och den nya tekniken genom
att visa att den inte stred mot islam, eller t.o.m. att den var ett uttryck
för islam. Det innebar alltså reform i betydelsen nytolkning. "Sann
islam" var inte detsamma som det traditionella muslimska samhället
och dess islamtolkning. Nytolkningen kunde bli så radikal att den
uppfattades som heresi (jfr Ahmadiya), eller som en brytning med

islam. En stark motsättning mellan "traditionalism" och "modernism"
kännetecknade islams utveckling under slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet. Bland modernismens föregångare räknas Jamal ad-Din
al-Afghani, Muhammad Abduh och på Indiska halvön Sayyid Ahmad
Khan.
I första världskriget ingick kalifatet allians med Tyskland, och kalifen
förklarade kriget för jihad. De allierade, främst Storbritannien,
uppmuntrade då den arabiska nationalismen och understödde den
hashimitiska familjens anspråk på kalifatet, något som ansågs ha
förutsättningar att vinna anklang genom att hashimiterna var
Muhammeds familj. Nederlaget i kriget medförde att det osmanska
väldet försvann, och genom Kemal Atatürks revolution upphörde
kalifatet. Turkiet omvandlades till en sekulär nationalstat. Kalifatet har
sedan inte återupprättats. Den hashimitiska familjens anspråk kunde
inte fullföljas, då Abd al-Aziz Ibn Saud 1924–25 erövrade det
hashimitiska kungadömet Hijaz, med Mekka och Medina.
Andra världskriget innebar att Europas maktställning upphörde. Den
muslimska kulturella identiteten blev betydelsefull som mobiliserande
motiv i kampen för avkolonialisering. Man var muslim i betydelsen
icke-europé, men inte nödvändigtvis troende och praktiserande. Man
betonade islam som en kulturtradition. Ett exempel är Indiens
frigörelse, där Moslem League pläderade för Indiens delning och ett
särskilt Pakistan med motiveringen att muslimer och hinduer utgör
"skilda nationer" på Indiska halvön. I dessa stater har frågan om
religionens roll i samhället förblivit en stridsfråga. Den s.k.
islamismen hävdar att islam till sitt väsen är en samhällsordning och
att islams regelsystem och rättstradition skall utgöra statens ordning.
Staten skall vara underställd den religiösa auktoriteten. Sekularisterna
hävdar däremot en åtskillnad mellan religionens funktionsområde och
statens eller ser religionen som en inspirationskälla för samhällets liv

men utan att den religiösa auktoriteten överordnas den politiska makten
eller sätter dess legitimitet i fråga.
Efter det muslimska toppmötet i Rabat 1969 bildades Islamic
Conference Organization för samarbetet mellan regeringarna i den
muslimska världens stater. En rad andra samarbetsorgan tillkom under
1970-talet. Samarbetet kom att försvåras som en följd av den iranska
revolutionen 1979, som innebar att ett islamistiskt ideal genomfördes i
en stat, vilken dock var starkt färgad av den shiitiska traditionen. Den
jafaritiska rättsskolan blev normerande för Iran. Man tog också klart
avstånd från de existerande regimerna i den muslimska världen i övrigt
och kritiserade särskilt den saudiska familjens makt och inflytande.
Kriget mellan Iran och Irak 1980–88 samt Kuwaitkrisen 1990–91
innebar stora påfrestningar för den muslimska världen, och en stark
misstänksamhet mot islamistiska rörelser har framträtt. Man talar här
om "den nya fitna" med allusion på skeendena efter mordet på kalifen
Uthman 656. Genom konflikterna har olikheterna i synen på religionens
tolkning och funktion blivit tydliga.
Ekonomiska och sociala motsättningar driver fram en omfattande
migration dels inom den muslimska världen, dels utanför den. Det har
bl.a. medfört att islam nu är den näst största religionen i Europa och så
även i Sverige. Förhållandena i den muslimska världen har lett till
oppositionsrörelser, där många tolkar sin opposition i islamiska
kategorier och termer och finner föredöme för sitt handlande i islams
tidiga historia.
Religionernas dogmer urholkar demokratin.

Maktutredningen, statlig utredning 1985-90 om maktfördelning
och demokrati i Sverige. M. var ett stort samhällsvetenskapligt
forskningsprogram, som tillkom på regeringens initiativ. Idén
härstammade från den norska maktutredningen (1972-82), som leddes
av sociologen Gudmund Hernes och organisationsforskaren Johan P.
Olsen. M. bestod av fyra forskare, statsvetaren Olof Petersson
(ordförande), historikern Yvonne Hirdman, ekonomen Inga Persson
och ovannämnde Johan P. Olsen. Till utredningen knöts en referensgrupp med utländska forskare. Över hundra forskare medverkade i
utredningen, vars resultat publicerades i en huvudrapport, drygt 20
böcker och ett hundratal rapporter.
M:s uppgift var att undersöka medborgarnas möjligheter att delta i
samhällets beslutsprocesser samt fördelningen av maktresurser och
inflytande inom olika områden, särskilt näringslivet, den offentliga
sektorn, organisationerna och opinionsbildningen. En central fråga var
huruvida samhällsutvecklingen närmar sig det svenska demokratiska
idealet. Utredningen publicerade undersökningar om bl.a. maktbegreppet, demokratiuppfattningar, maktnätverk, massmedier, förvaltningsreformer, teknologi, lokalsamhälle, kvinnor och internationalisering. Särskilt uppmärksammade blev böckerna "Medborgarnas makt"
och "Att lägga livet till rätta: Studier i svensk folkhemspolitik".
Huvudrapporten formade sig till en bedömning av den svenska
modellens styrelsesätt. Det sena 1980-talet karakteriserades som slutet
av en epok. Individualisering och internationalisering förändrade
förutsättningarna för den svenska demokratimodellen. Utredningen
utmynnade i frågan hur man i denna nya situation "kan kombinera fria
personliga val med solidarisk gemenskap".

Om moderaternas idéprogram hösten 2011
Moderaterna nya program innehåller till stor del skrivningar som
socialdemokraterna nog skulle kunna hålla med om. För att locka till
sig socialdemokratörernas sympatisörer och sådana som borde vara det
har moderaterna bakat in socialdemokratiska värderingar i sitt idéprogram.
Moderaterna är det parti som mest följer de borgerliga värderingarna, moderaterna är inget socialdemokratiskt parti, och idéprogrammet
är ett borgerligt program, men så utformat att de särskilda borgerliga
värderingarna smygs in så att de knappast märks. Borgerligheten vill att
staten ska ha så liten makt som möjligt och att individerna ska ha så
stor makt som möjligt att göra som de vill utan statliga restriktioner,
individerna ska tävla med varandra om platser i en överklass som kan
glänsa över dem därunder. Moderaterna gynnar de borgerliga.
Borgerlighetens skolpolitik lägger största vikten vid att den ska ge
kunskaper för näringslivets behov, goda villkor för entreprenörskap och
företagande, och försummar utbildning för det som behövs för att med
politiken forma en bättre framtid. Borgerligheten vill helst att folk inte
bryr sig om politik, att världen ska styras av marknadskrafterna. Men
tillståndet i världen och marknadskrafternas spel visar att det behövs
mer bra politik.
I det följande visas hela idéprogrammet och med rött har
markerats ställen där texten är tvetydig eller innehåller värderingar som moderaterna dåligt följer i praktiken och som verkar
som falsk marknadsföring.

Moderaternas idéprogram hösten 2011
“ 1. MED MÄNNISKAN SOM UTGÅNGSPUNKT
Människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik. Våra
värderingar kommer ur vår människosyn. Människan besitter en inre
förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga
komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten
kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och
kravet att respektera andra människors sätt att vara.
Under rätt förutsättningar kan vi människor åstadkomma
fantastiska saker, men människan kan också göra fel, mot sig själv och
mot andra. Människan har både förmågor och brister. Moderaternas
idé är att se hela människan. Att stötta människans sökande efter lycka
och vilja att göra rätt för sig, men också att hjälpa till när den egna
förmågan inte är tillräcklig eller används för att skada andra.
Ingen människa är allt igenom stark eller svag, emotionell eller
rationell, egoistisk eller osjälvisk. Den egna drivkraften med eller utan
hjälp från andra kan få människor att överkomma problem och resa sig
ur svårigheter. Människan kan gå från att vara oberoende, till att
behöva hjälp av andra. Vår idé är att låta varje människa växa i sina
styrkor och i solidaritet med varandra och låta alla nå sin fulla
potential.
Varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Oavsett
etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller andra attribut och
preferenser är människan just människa. Var och en har rätt att vara sig
själv så länge man inte är till skada för andra. Samtidigt kan inte
individualism och gemenskap ersätta varandra. Individualismens
grund och förutsättning är förmågan att erkänna den andres rätt att
vara olik och viljan att samarbeta för att kunna leva och utvecklas
tillsammans.

Människan är också bräcklig och behöver trygghet för att komma till
sin rätt. Jämte frihet och trygghet krävs även rättvisa i alla delar av
samhällsbygget. Ett bra samhälle kännetecknas av såväl belöningar för
ansträngningar som sammanhållning.
Politikens uppgift är just att vara med och bygga samhället. Det
viktigaste uppdraget är att se till allmänintresset. Föra att utveckla
samhället måste politiken alltid sätta allmänintresset och medborgarnas
rättigheter före särintressen. Politiken måste alltid vara en garant för
alla medborgares rättigheter. Politiskt beslutsfattande blir angeläget när
människors egna förmåga sätts på prov eller när rättigheter och
skyldigheter är så angelägna att de gäller alla.
Ett samhälle utan en stat till skydd för dessa värden blir den starkes
arena för förtryck. En stat utan tilltro till människan och utan respekt
för samhället hänfaller också åt förtryck. En alltför omfattande politik
såväl som frånvaron av politik är ett hot mot varje människas strävan
efter lycka. En stat baserad på möjligheten att i fria val avsätta dem som
styr och respekt för enskildas rättigheter är den enda legitima grunden
att bygga ett samhälle på. Vi tror på tanken om en representativ
parlamentarisk demokrati. Vi tror också att lokalt självstyre är en viktig
del av Sverige och hur vi vill att vårt land ska gestalta sig.
Det demokratiska samhällsbygget vilar på idén om rättstat,
äganderätt och skydd av varje människas frihet. Varje demokratiskt
politiskt parti måste ha en idé om hur dessa åtaganden ska skötas i
praktiken. Moderaterna värnar en stark grundlag med en tydlig
rättighetskatalog, oberoende domstolar och en ordningsmakt i
medborgarnas tjänst, där alla är lika inför lagen och svensk lag gäller
lika för alla i hela landet. Sverige ska ha en egen försvarsförmåga och
tillsammans med andra kunna försvara liv, frihet och rättigheter mot
inre och yttre hot.
Moderaterna fattar beslut och möter människor utifrån insikten om
att vi är ett samhällsbärande parti. Vi är ett parti för hela Sverige och

alla människor. Det betyder inte att vi eftersträvar att alla ska tycka
som vi, men det är ett löfte om att alltid företräda allmänintresset
framför särintresset.
Moderaterna ska i majoritet såväl som i minoritet vara en
konstruktiv röst för utvecklingen av Sverige och tillvaratagandet av
varje människas förmåga. Moderaterna ser samhällsproblem och ger
förslag till lösningar. Det är utifrån våra idéer och vår förmåga att
formulera den mest relevanta samhällskritiken som vi vill vinna
människors förtroende.
Genom att sträva efter att vara samhällsbärande och företräda
allmänintresset söker vi lösningar på vår tids utmaningar.
Globaliseringen har inneburit mänsklighetens största språng ur
fattigdom någonsin och samtidigt att Sverige nu möter konkurrens från
länder vi tidigare gav bistånd till. Vi gläds åt den utvecklingen och vill
att idén om öppenhet, marknadsekonomi och demokrati ska omfatta
alla världens länder.
Globaliseringen innebär stora möjligheter för Sverige men gör oss
också mer exponerade för vad som händer i andra länder. Kriser kan
snabbt och kraftfullt slå mot vårt samhälle. Att vara samhällsbärande
innebär att bygga motståndskraft mot olika typer av kriser genom att
bedriva en ansvarsfull politik. Ordning och reda i de offentliga
finanserna är en förutsättning för ett tryggt samhälle med en god
välfärd.
Våra ambitioner för Sverige är full sysselsättning, stark
sammanhållning och internationell solidaritet. Genom en stark
arbetslinje och ordning och reda i ekonomin kan alla människor delta
och komma till sin rätt. Hela samhällsbygget måste genomsyras av
insikten att vi bara har en planet och att kommande generationer ska
kunna leva vidare här med goda livsvillkor.

2. ORDNING OCH REDA I EKONOMIN, FULL
SYSSELSÄTTNING OCH TRYGG VÄLFÄRD
Bara genom att ha god ordning i de offentliga finanserna blir politiken
ett stöd i varje människas livsprojekt. Moderaterna ska alltid prioritera
ordning och reda i ekonomin. Bara då kan medborgarna vara trygga
med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig
trygghet. En välskött ekonomi lägger grunden för goda villkor för
entreprenörskap, företagande och forskning och därmed framväxten av
nya jobb.
För Moderaterna är strävan mot full sysselsättning det främsta sättet
att förbättra samhället. När alla som vill och kan jobba också har ett
jobb att gå till växer tryggheten för den enskilda, hushåll får egen
försörjningsförmåga och intäkterna till välfärden säkras. Strävan mot
full sysselsättning är det bästa sättet att skapa sammanhållning och
minska klyftorna i ett samhälle.
Ett framgångsrikt samhälle vilar på människor som bygger
samhället, alla som går till jobbet, alla som använder sin frihet till att ta
ansvar för sig själva och för andra. Det är varje människas möjlighet
och vilja att omsätta sin förmåga i arbete som avgör samhällets styrka.
Samhällsbärarna förtjänar uppskattning för sitt arbete - de bygger
tillsammans Sverige starkt.
När särintressen dominerar samhällsutvecklingen får
samhällsbärarna stå tillbaka. I särintressets Sverige behövs alltid
frukterna av människors ansträngningar bättre någon annanstans än hos
människorna som har jobbat ihop dem. För att barnen ska utvecklas i
förskolan, eleverna lära sig i skolan, studenterna lyckas på
universiteten, sjukvården bota och lindra, är det också viktigt att
förskollärarna, lärarna, professorerna, vårdbiträdena och läkarna ser att
det är värt ansträngningen att jobba.

Människors vilja att ta ansvar är en oersättlig del i samhällsbygget.
Lika fullt behövs också människor som vill ta risker, vara
entreprenörer, äventyrare och upptäckare. Det är mångt och mycket
tack vare dem som samhället tar språng framåt. Forskare som ligger i
framkant, entreprenörer som förverkligar idéer, kulturskapare som
trotsar gränser och invanda föreställningar – alla människor behövs för
att föra samhället framåt. Alla jobb behövs och envars arbetsinsats
bidrar till att alla får det bättre och att Sverige utvecklas. För oss är det
viktigt att arbetsinsatser lönar sig, att extra ansträngning lönar sig mer
och att regler, skatter och det offentligas bemötande är utformat så att
varje människa uppmuntras att bli allt den vill och kan vara.
Genom eget arbete skapar varje person möjlighet att fylla livet med
innehåll. Med en egen inkomst kommer friheten att själv kunna
förverkliga drömmar och leva ut intressen, men också tryggheten i att
vara en del av en arbetsgemenskap och möta utmaningar tillsammans
med andra. Vår övertygelse är att arbete har ett egenvärde.
Tillsammans med andra gemenskaper, såsom familj och vänner, spelar
arbetsgemenskapen en viktig roll i människors liv.
Det är utifrån vår övertygelse om arbetets betydelse som vi för vår
kamp mot utanförskap. Våra ansträngningar för arbetsgemenskap och
mot utanförskap vilar på solidaritet med varje människa. Att få komma
till sin rätt och vara med och bidra är den bästa grunden för
människors självkänsla och livskvalitet.
Det mest smärtsamma utanförskapet är det som går i arv, där
framtidstro och självförtroende brister och känslan är att den egna
förmågan inte tas tillvara. Där det har blivit norm att föräldrar inte har
något arbete och få av barnen tror bättre om sin egen framtid. Här går
självtilliten och tilltron till samhället förlorad. Bara en aktiv arbetslinje
kan steg för steg pressa tillbaka utanförskapet. Genom en stark
arbetslinje läggs grunden för ett välfärdssamhälle där människor möts
och får möjlighet att göra sitt bästa.

Arbete är välfärdens grund och strävan efter full sysselsättning och
kampen mot utanförskap är därför den bästa välfärdspolitiken. Sverige
har i tider som präglats mest av arbete och innovationsförmåga kunnat
stärka välfärden bäst. Genom att vara Sveriges enda arbetarparti är
Moderaterna Sveriges mest trovärdiga välfärdsparti. Genom att svara
på frågan hur jobben kan bli fler går det att svara på frågan hur
välfärden ska bli bättre.
Gemensamt finansierad välfärd är en viktig del av vår moderna
historia och en språngbräda in i framtiden. Förskolan hjälper lärande
och gör det möjligt att kombinera föräldraskap med aktivt deltagande
på arbetsmarknaden. Skolan ska rusta med kunskaper för framtiden.
Sjukvården botar, lindrar och gör det möjligt att komma tillbaka.
Assistans bidrar till att fysiska begränsningar i minsta möjliga mån
begränsar människor från att leva ett innehållsrikt liv. Äldreomsorgen
ska erbjuda trygghet och livskvalitet. Det är kärnan i vår svenska
välfärd. Det är den Moderaterna slår vakt om och vill utveckla, i
kontrast till dem som vill göra det offentliga åtagandet allomfattande
eller som vill slå undan välfärdens förutsättningar genom att låsa fast
människor i bidragsberoende.
Den välfärd som alla är garanterade genom offentlig finansiering är
en gemensam trygghet som ser till att samhället håller samman även
när den enskilde prövas hårt. Ingen vet på förhand vem som kommer att
drabbas av motgångar eller hamna i behov av stöd.
Moderaterna anser att skolan, sjukvården och omsorgen ska
finansieras gemensamt. Ohälsa eller förmåga tar inte hänsyn till
finansieringsmöjligheter. Därför ska vår vilja att bota sjukdomar och
tillvarata begåvningar inte heller göra det. Det är inte bara solidariskt,
det är också rationellt.
Den gemensamma finansieringen av välfärden får aldrig stå i
kontrast till egenmakt. Personlig integritet, eget inflytande och
individuell anpassning måste gälla även för de tjänster och den trygghet

vi betalar för gemensamt. Egenmakten ska garanteras genom
lagstiftning och tydliga regler, men i praktiken upprätthålls den bäst
genom mångfald och valfrihet.
Mångfald och valfrihet höjer kvaliteten och effektiviteten,
tillsammans med tydliga regler för likabehandling och mot
diskriminering bidrar det också till en rättvisare välfärd i hela Sverige.
God kvalitet och hög tillgänglighet ska känneteckna välfärden i hela
landet. Orättvisor som bygger på exempelvis geografisk hemort, kön,
sexuell läggning och ålder hör inte hemma i vårt välfärdssverige.
Välfärdstjänster tillhör det människor efterfrågar mest. Här finns
alla förutsättningar att utveckla verksamheterna med ännu högre
kvalitet. De forskare, entreprenörer och företag som utvecklar
läkemedel och teknisk utrustning gör stora och allt snabbare framsteg.
Inom välfärdstjänsterna sjukvård, äldre- och barnomsorg och skola
arbetar många engagerade människor som gör stora insatser för
medmänniskor. Samtidigt finns hinder som gör att välfärden inte
utvecklas så dynamiskt som den skulle kunna, som byråkrati,
begränsat medarbetarinflytande, små möjligheter för brukarna att
påverka samt föråldrade strukturer. En bättre välfärd kräver fortsatta
reformer som öppnar upp för en mångfald av driftsformer, valfrihet
och kvalitet.

3. VI HAR ALLTID VARIT PÅ VÄG
I Sverige har våra idéer fått ett stort genomslag. Tack vare öppenhet,
individualism och marknadsekonomi har Sverige blivit ett av världens
bästa länder att leva i. Med det välstånd som följt friheten har vi kunnat
öka tryggheten och genom utbildning, sjukvård och omsorg till alla
skapa ett av världens mest sammanhållna länder.
När vi tar oss an samhällsproblem och strävar efter en bättre framtid
gör vi det som en del av en lång idétradition inspirerad av liberalism
och konservatism. Civilisationens och humanismens framväxt följer
inte en rak linje och motståndarna har genom historien argumenterat
olika mot människans frigörelse. Traditioner, normer och lagar som i
dag är uppskattade eller anses självklara kan fram tills nyligen varit illa
ansedda. Den säkra slutsatsen är att gårdagens förändringar är dagens
verklighet.
Vi lär av historien men lever inte i den. Förnyelse är många gånger
den mest trofasta hyllningen till tidigare uppnådda framgångar. I den
meningen finns det ingen motsättning mellan traditionalism och
modernism. Vi är fria att välja varifrån vi hämtar vår inspiration.
När vi möter dem som förringar demokrati, relativiserar människans
rätt till frihet, bagatelliserar minoriteters rättigheter och talar om jämställdhet med förakt så vet vi att vi kan ansluta oss till en lång och
framgångsrik idétradition genom att göra tydliga ställningstaganden
emot det.
Moderaternas idéutveckling hämtar kraft från många håll. Upplysningen, marknadsekonomin, globaliseringen, europatanken och välfärdsidén för att nämna några. Vi har också låtit oss inspireras av miljöoch människorättsrörelser världen över. Tillsammans har vårt idéarv
format ett parti som alltid sökt svaren på sin tids frihetsutmaningar.
Motståndet mot nazismen, motståndet mot den revolutionära vänstern,
kampen för befrielse av länderna i Baltikum, engagemanget för
frihandel, stödet för välfärdens utveckling, viljan att föra Sverige in i

Europeiska Unionen (EU), nittiotalets IT-ambitioner, tvåtusentalets
kamp mot ett växande utanförskap, visar samma sak: Det löper en
frihetstråd genom vår historia.
Vi har sedan länge förpliktat oss att fortsätta bygga Sverige på
frihetlig och marknadsekonomisk grund, i öppenhet och samarbete
med vår omvärld.
Det som utmärker Moderaternas idétradition är att anamma det nya
och ha tilltro till en bättre framtid. Våra starkaste traditioner och
värderingar kommer från upplysningstidens uppbrott mot överheter
och dogmer och den starka tilltron till människan och dennes förnuft.
När vi omprövar och förnyar oss efter att ha tagit till oss nya
erfarenheter eller kunskaper är det en naturlig del av vår idétradition.
Det är människors och samhällens förmåga att upptäcka nytt och
ompröva gamla sanningar som gör att utvecklingen tar språng framåt.
Demokratin är den nödvändiga förutsättningen för att omställningen
ska vara varsam och hinna vinna stöd och förståelse hos många. Det
finns inga ursäkter för dem som riktar vapen och våld mot demokratin
och dess processer.
För att vara vår tids frihetsrörelse tar vi vår utgångspunkt i vår
människosyn. Vi har närvaro i människors vardag, lyssnar och är
beredda att kompromissa för att nå resultat. Politiken kan i sig självt
inte utveckla samhället, men genom att tillhandahålla goda villkor kan
politiken möjliggöra för människor att utvecklas till allt de kan vara
och se till att framstegen kommer hela samhället till del.
Ur vår tilltro till människans förmåga kommer en optimism inför
framtiden. Själv och tillsammans med andra är människan kapabel att
överkomma problem och upptäcka nya möjligheter. I takt med
utvecklingen ställs vi också inför nya utmaningar. På så sätt tror vi
vare sig på det färdiga eller på det perfekta samhället, utan på
möjligheten att kontinuerligt förbättra. Det är genom ständig förnyelse
som Moderaterna tar ansvar för framtiden.

4. FRIHET, TRYGGHET OCH RÄTTVISA
Friheten är vår grund och tillsammans med trygghet och rättvisa har
den en särställning bland våra värderingar. Frihet, trygghet och rättvisa
ligger till grund för en rad andra betydelsefulla värderingar och
avväganden i vår politik.
Ansvar är en ofrånkomlig del av friheten eftersom friheten att fatta
beslut också innebär att ta ansvar för konsekvenserna. I ett fritt
samhälle har människor ansvar för sina liv och mer än så, för barn,
arbete, bostad, fritid och mycket annat. Staten måste tilltro människor
kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med friheten.
På motsvarande sätt bottnar jämställdhet i såväl frihet och trygghet
som rättvisa. Varje människas värde och möjligheter är viktiga för oss.
Det tar sig uttryck i lika lön för lika arbete, lika möjlighet att röra sig i
samhället utan rädsla för att drabbas av brott, likabehandling i
sjukvården och i rättsväsendet. De är alla exempel som kan återföras till
frågor om frihet, trygghet och rättvisa.
Jämställdheten är ett allmänintresse. Ett jämställt samhälle är till
fördel för alla. Genom att ha respekt för att frihetsdimensionen,
trygghetsaspekten och rättvisan är viktig i varje fråga undviker vi att
hamna i enkla lösningar som leder fel eller i resonemang som
förminskar människor och deras rätt att fatta egna beslut. Den som vill
göra stora och drastiska politiska ingrepp för att rätta till ett
missförhållande i samhället kommer snart att komma på sig själv med
att antingen göra stora frihetsinskränkningar, kraftigt minska tryggheten
eller allvarligt stöta sig med vad som upplevs som rättvist.
Moderaterna är ödmjuka inför att såväl verkligheten som våra
värderingars innebörd är komplex. När kommunistländerna byggde om
sina samhällen till fängelser och arbetsläger eller när diktatorer och
religiösa despoter påtvingar en hel befolkning vissa ideal blir det tydligt
att frihet betyder frånvaro av förtryck. När samhällen faller samman

och stater förlorar förmågan att upprätthålla lag och ordning blir det
tydligt vad trygghet innebär. Vi har en skyldighet att påminna om den
grundläggande betydelsen av våra värden. Dessutom måste vi också se
vad frihet och trygghet innebär för människor i dagens Sverige och i
vilka situationer ofrihet och otrygghet breder ut sig.
I vardaglig mening är ofrihet ofta förknippad med liten egenmakt,
att ens livsvillkor dikteras av någon annan än en själv. Det kan handla
om kvinnan som inte vågar gå hem själv på natten, individen som
upplever att det blir väldigt lite kvar att leva på när skatten är betald
eller ungdomar som inte själva tillåts välja partner och visa sin kärlek.
För många kan det handla om att vara beroende av att välfärdens
tjänster ska fungera för att kunna leva ett aktivt liv. Säkra stadsmiljöer,
pålitlighet och valfrihet i välfärden och skydd för dem, som under hot,
trotsar den egna familjens eller andras påbud om livsstil är alla
exempel på områden där det politiska ansvaret för att främja
människors egenmakt måste vara tydligt.
Rasism, homofobi, mobbning och påtvingade könsroller är exempel
som beskär människors frihet. Förlegade normer och värderingar går
inte att lagstifta bort. Likväl bör de bemötas och besegras för att
förändra samhällsklimatet. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är den
växande toleransens bästa grund. Frihet i bemärkelsen att få vara sig
själv är långtifrån enbart en juridisk fråga. Det ska råda likhet inför
lagen och diskriminering är oacceptabel, men även om lagstiftningen
är tydlig betyder det inte att friheten är garanterad.
Tolerans och respekt för olikheter ökar med teknologiska och
naturvetenskapliga framsteg. Dogmer kan motbevisas och information
når fram till dem som tidigare levt i okunskap. Informationsteknologins utbredning världen över innebär en kraftfull demokratiseringsoch frihetsprocess som Sverige ska stödja. Även i Sverige ökar tekniken friheten. Informationsmonopol bryts ner, kunskap tillgängliggörs
och såväl kulturella som nationella gränser förlorar i betydelse.

Samtidigt reser den tekniska utvecklingen också nya hot mot
friheten. Det blir möjligt för stater, företag och organisationer att
övervaka, samla information och kartlägga medborgare. Staten måste
skydda den personliga integriteten och vara återhållsam i sin insamling
och lagring av information. I tider av ökade möjligheter till kommunikation och genomlysning av varje människas arvsmassa är det viktigt
att helga privatlivet inom dessa områden.
I integritetsfrågorna men också i många andra frågor går frihet och
trygghet in i varandra på ett sätt som kräver avvägningar och
kompromisser. Staten behöver tillgång till information för att skydda
medborgarna mot terrorism och brott, samtidigt behöver medborgarna
skydd från att få sitt privatliv kartlagt. Det är rimligt att kraven för
insteg i människors privatliv är mycket högre när det gäller de egna
medborgarna och att legitimiteten för övervakning och spaning kraftigt
minskar när det misstänkta brottets allvarlighet avtar. Moderaterna ska
värna integritetsbegreppet och ska alltid balansera statens behov av
information mot individens rätt till integritet.
Ansvar är en annan sida av frihet och trygghet är frihetens viktigaste
komplement. Trygga människor kan göra mer av sin frihet. Självkänsla,
respekt för den man är och att vara rustad för livet ger förutsättningar
för att vara trygg i sig själv. Vänner, familj, arbetskamrater, föreningsliv
och andra gemenskaper ger trygghet med stöd av andra och känslan av
tillhörighet. Att välfärden fungerar, att Sverige står starkt mot kriser och
att andra gemensamma åtaganden fungerar är också trygghet.
Moderaterna värnar människors trygghet genom att ta ansvar för att
de offentliga åtagandena fungerar och genom att låta det civila
samhället ta plats och vara starkt. Det arbete som dagligen utförs
runtom i Sverige i idrottsföreningar, församlingar, fackföreningar och
andra delar av föreningsliv och ideell sektor visar civilsamhällets
bredd och betydelse. Det handlar också om att genom kunskap i skolan
garantera alla förutsättningar för att kunna känna den trygghet det

innebär att ha färdigheter och förmågor som efterfrågas av andra.
När en människa är utsatt krävs ett stark civilsamhälle och en
ansvarstagande stat. Ändå kan inga offentliga insatser eller gemenskapen i civilsamhället ersätta den trygghet det innebär att ha en egen
kompetens. En skola som rustar alla inför arbetslivet är en central del i
en politik för ökad trygghet.
Otryggheten växer sig som störst när människor åsidosätter respekten för varandra. När våld, hot och övergrepp ersätter medmänsklighet
och när frihet och egendom kränks går tryggheten förlorad. Det går
inte att skapa ett tryggt samhälle utan att bekämpa brottslighet och ge
upprättelse åt brottsoffer.
Hur tryggt samhället är avgörs ytterst av uppslutningen kring
värderingar om att behandla varandra väl och med respekt. Lagar och
verktygen för att upprätthålla dem behövs, men i grunden växer den
goda moralen ur frihet och bildning. Det finns anledning att vara
återhållsam med nya lagar och att ständigt ompröva gamla. Forskning
kring effektiv brottsprevention måste vara vägledande i arbetet och när
ordningsmakten får nya befogenheter måste det prövas noggrant mot
medborgarnas integritet. Strängare straff, fler lagar och fler poliser
leder inte automatiskt till ett tryggare samhälle.
Moderaterna vill att brottslingar grips, ställs inför rätta och tilldöms
påföljd. Vi är obevekliga i vår syn på rättssäkerhet. I en rättsstat är det
alltid viktigt att hellre fria än fälla – hellre att en skyldig person frias
än att en oskyldig döms.
Den som begår brott ska ställas till svars för sina handlingar.
Påföljder ska vara rättsäkra, avskräckande, förutsägbara och ge
brottsoffret upprättelse. Det kan finnas många förklaringar till varför
brott begås, men det ursäktar inte den som utför dem. Enbart straffen
gör inte samhället tryggt. Trygghet skapas genom att förebygga, och
minska de faktorer som ligger till grund för brottslighet, värna
brottsoffren och tillhandahålla rehabilitering som möjliggör återgång

till ett liv fritt från kriminalitet för den som begått brott.
För medborgaren ska polisen vara en trygghet, med tillräckliga resurser för att utreda brott och vara synliga i samhället. Varje människa
ska kunna känna sig trygg i att polisen har såväl tid som resurser.
Rättsstaten är en av de tydligaste tillämpningarna av rättvisa. Vi
förväntar oss opartiskhet från domstolen, rätt till försvar och likabehandling inför lagen. Samtidigt förväntar vi oss att särskilda omständigheter vägs in, att förmildrande och försvårande omständigheter
beaktas. Rättvisa är ett av de värden som vi vill bygga Sverige på, men
det är ett mångtydigt begrepp.
Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss
ofta djupt. Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering
och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande. En viktig utgångspunkt är att alla ska kunna utveckla sina liv
oavsett bakgrund. Då är både en skola i världsklass och möjligheter till
arbete avgörande. Tillgång till sjukvård är en viktig rättvisefråga. Att
det offentliga inte håller tillbaka människor som vill framåt är också
rättvisa.
I vår rättvisesyn ingår att kunna hjälpa alla så att ingen lämnas i
utanförskap. Därmed ligger det också i rättvisan att acceptera att vissa
genom egna ansträngningar får mer än andra. För det är bara samhällen
som låter människor bli allt de kan vara som också skapar resurser för
att hjälpa dem som behöver extra stöd eller en ny chans. Det rättvisa
samhället eftersträvar inte att utjämna alla skillnader eller olikheter
mellan människor, det bejakar istället att alla får likvärdiga chanser att
lyckas. En bra skola och utbildning i hela Sverige och för alla elever är
den bästa rättvisepolitiken, en språngbräda som ger alla fart in i framtiden. I ett rättvist Sverige bygger vi golv att inte falla under, inte tak att
slå i.

5. HÅLLBAR TILLVÄXT
Samhället utvecklas ständigt tack vare människors kreativitet och
skaparkraft. Välstånd skapas av idéer som leder till ständigt nya och
bättre produkter och tjänster. Det har uppskattats att tre fjärdedelar av
de varor och tjänster vi konsumerar överhuvudtaget inte existerade i
någon form för ett sekel sedan. Nytt har tillkommit medan gammalt
har försvunnit.
Tillväxt är avgörande och bygger på att många arbetar, men också
att vi förmår skapa mer värde per arbetad timme. Villkoret för detta är
att vi omfamnar förändring; att vi låter nya processer, företag, jobb och
produkter ersätta de gamla. Länder som genom protektionism och
subventioner försöker hindra förändring utvecklas sämre och tappar
ovillkorligen i konkurrenskraft. Med globaliseringen sprids
ekonomiska friheter till fler än någonsin tidigare. Följden blir att
inkomsterna ökar snabbt i världen och att den extrema fattigdomen
minskar snabbare än någonsin. Medellivslängden har ökat i flertalet
fattiga länder. Flera hundra miljoner människor har lämnat fattigdom
och fått nya möjligheter och livschanser.
I ett tidigt skede av ett lands välståndsutveckling tenderar tillväxten
ha negativ inverkan på miljön. I takt med ökande välstånd blir
tillväxten allt grönare. Medborgarna ställer krav och det investeras i ny
teknik. Bara genom de möjligheter och växande resurser som
tillväxten medför kan fler människor och länder ta ansvar för miljön
och klimatet.
Avgörande för välståndsutveckling är väl fungerande institutioner
som skyddar ägande och avtalsfrihet. Människor behöver frihet för att
utveckla sin potential. Genom utbildning av hög kvalitet får alla
verktyg att delta och utvecklas. Med effektivitet och rättssäkerhet i
statlig förvaltning och administration läggs grunden för goda villkor
för entreprenörskap och företagande. Trygghetssystem ger en andra

och tredje chans, vilket bidrar till ett mer inkluderande samhälle.
Tillväxt är summan av våra framsteg och mänsklighetens tilltagande
förmåga. En politik för frihet, trygghet och rättvisa är den bästa
grunden för tillväxt. Genom tillväxt har fler magar kunnat mättas,
världshälsan förbättrats, miljöpåverkan minskat och vårt välstånd ökat.
De som säger nej till tillväxt förnekar hungriga mat, sjuka från att botas
och miljöproblem från att lösas. Tillväxtens fiender är också
motståndare till tanken på att ge så många människor som möjligt
chansen att få ut så mycket som möjligt av sina liv.
Ett samhälle utan tillväxt blir hårt och kallt. Varje handling blir ett
nollsummespel, där ingen kan vinna utan att någon annan förlorar.
Framgångar sker alltid på någon annans bekostnad. Där skapas normer
utifrån idén att man måste bedra eller stjäla för att komma fram. I ett
ekonomiskt växande samhälle växer utrymmet och generositeten. I ett
växande samhälle blir normerna mer tillåtande och framgång kan
uppmuntras.
Tillväxt är således i sig självt bra, men med rätt politiskt understöd
kan den ske snabbare, med större miljöhänsyn och komma fler till del.
Utan institutioner, tydliga regler och tillsyn riskerar girighet och
hänsynslöshet drabba hela samhället. Tillväxten ska inte vara kortsiktig
och bara komma fåtalet eller enstaka generationer till del. Uthållig
tillväxt kan aldrig komma ur kortsiktighet, rovdrift på naturresurser
eller genom att lämna många människor att leva på litet.
Hållbar tillväxt innebär en utveckling som är ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar. Ekonomiskt därför att den sker utan att skulder,
inflation och obalanser byggs upp. Socialt därför att den kommer alla
människor till del och fördelar sig någorlunda jämt i befolkningen.
Miljömässigt därför att den klarar av att producera allt mer till en allt
mindre påverkan på planeten.
Genom att ha ordning och reda i ekonomin och sträva mot full
sysselsättning blir välfärden motståndskraftig mot kriser och inkomster

mer jämt fördelade. På så sätt hindras klyftor från att uppkomma och
växa. Med tydliga ramverk, regleringar och stabila institutioner kan
ekonomin växa utan att inflationen drar iväg eller underskott byggs
upp. På så sätt kan jobben bli fler och välståndet öka utan att efterföljande generationer skuldsätts.
Bara genom tekniska och naturvetenskapliga landvinningar kan vi
befria världen från beroende av fossila bränslen. Med bättre grödor
och modernare jordbruk kan alla människor äta sig mätta utan att mer
jordbruksmark exploateras. Politikens uppgift är att utforma skatter,
lagar och andra styrmedel så att människors vilja att ta ansvar lönar sig
och så att de som skadar miljön får betala ett högt pris. Lagstiftning,
internationella överenskommelser och skatter är de bästa styrmedlen
för att minska användandet av ämnen som skadar miljön. Att satsa på
forskning är det bästa sättet att få fram nya och miljövänligare
alternativ. Det är Moderaternas övertygelse att den här omställningen
är möjlig utan att driva människor ifrån landsbygden. Med en
tillväxtvänlig miljöpolitik går det att skapa såväl goda livsvillkor som
nya arbetstillfällen i hela Sverige.
De som hävdar att ekologi och ekonomi står i motsatsförhållande till
varandra lever kvar i det förflutna. Moderaterna ska alltid vara sin tids
bästa miljöparti. Vi ska med kraft verka för en miljöpolitik som går
före, både på hemmaplan och internationellt. Bara genom att arbeta för
en hållbar tillväxt kan urskogar, regnskogar, korallrev, klimatet och
hela den biologiska mångfalden räddas från att gå förlorad i en växande världsbefolknings tillvaratagande av livschanser.
Lika viktig som den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten är
den sociala. Resurser, livschanser och möjligheter att förverkliga
livsdrömmar ska vara rättvist fördelade mellan människor världen
över. En förutsättning för detta är demokrati, marknadsekonomi och
frihandel.

Sverige är ett sammanhållet land med hög grad av jämlikhet mellan
medborgarna. I stor utsträckning beror det på den tidigt införda
allmänna folkskolan, som gav alla möjlighet att utveckla sina liv. Till
det har Sverige haft en fri och öppen ekonomi som belönat talang och
ansträngning. Ur detta tillvaratagande av alla människor har det skapats
resurser att såväl förbättra skolan som att stärka övriga delar av
välfärden. Så här måste en socialt hållbar tillväxt fungera också
framöver.
Vi tror på en social marknadsekonomi, där bejakas den dynamik och
utveckling som marknadsekonomi och fri företagsamhet möjliggör, och
samtidigt betonas det ansvar var och en har för helheten. Det är så en
hållbar tillväxt och bra välfärd i livets olika skeenden möjliggörs.
Genom eget arbete och egen försörjning läggs grund för både egen
trygghet och vår gemensamma välfärd. Utmaningen är därför att alla
ska få ta del av tillväxten genom att vara med och skapa den. Vägen dit
går genom människors arbetsinsatser och deltagande på arbetsmarknaden. Politiken, fackförbund, företag och det civila samhället har var för
sig och gemensamt ansvar för att skapa delaktighet och sammanhållning.

6. ETT MODERNT, ÖPPET OCH SAMMANHÅLLET
SVERIGE
Den bästa tiden ligger alltid framför oss. Människans kreativitet,
skaparkraft och innovationsförmåga har generation för generation
förbättrat livsvillkoren. Moderaterna tillhör inte dem som romantiserar
det förflutna eller längtar tillbaka. Vi är istället fyllda av optimism och
förväntan inför framtiden. Sverige har kunnat tillhöra världens rikaste
länder eftersom vi haft förmågan att ta till oss och upptäcka det nya.
Samtidigt har vi kunnat förädla idéer till tjänster och produkter givet
våra särskilda förutsättningar.
I en värld med allt högre utbildningsnivå, mer demokrati och större
öppenhet växer Sveriges möjlighet att vara ett framgångsrikt land. Vi
kan erbjuda våra kunskaper, tjänster och produkter till allt fler
människor. Samtidigt kommer allt fler att utmana oss och vi måste
ständigt bli bättre och tillvarata våra fördelar.
Moderaterna vill bygga Sverige vidare på de värderingar som
många känner igen som typiskt svenska. Sverige ska vara modernt,
öppet och sammanhållet. Här ska vi välkomna ny teknologi, vara
toleranta och ta tillvara talang. Det ska alltid spela större roll vart man
är på väg än varifrån man kommer. Människor ska tas till vara för vad
de kan och vad de är beredda att tillföra, inte utifrån vilken gud de tror
eller inte tror på, vilken etnicitet eller härkomst de har, vem de älskar
eller vilket kön de har.
Sammansatta och fördomsfria samhällen är mer konkurrenskraftiga
än homogena och exkluderande samhällen. Det förpliktigar att ständigt
arbeta mot diskriminering, främlingsfientlighet och andra orättvisor.
Det uppmuntrar till ett öppet Sverige, ett land att söka sig till för
människor som vill forska eller arbeta. En inkluderande arbetsmarknad
är den bästa integrationen och det finns många hinder kvar att röja
undan. Det ska finnas en svensk dröm om respekt för olikheter,

trygghet för dem som behöver och belöningar till dem som anstränger
sig.
Ett samhälle som uppmuntrar till olikhet måste vara tydligt med vad
som är det gemensamma. Svenskhet är en identitet som går att
tillgängliggöra sig genom att leva och verka här. Integrationen bygger
på en ömsesidig nyfikenhet. Det är ytterst genom eget arbete som
människor blir en del av sitt nya land och förvärvar kunskap om språk
och kultur. I Sverige har män samma rättigheter som kvinnor, troende
samma rättigheter som icke troende, homo- och heterosexuella samma
rättigheter som bisexuella, med dessa och andra jämlikhetsvärderingar
görs inga kompromisser.
I den meningen finns inget utrymme att vara tolerant mot de
intoleranta. De som predikar våld ska bemötas av rättstaten och de som
med våld eller hot om våld vill hindra någon från att utnyttja friheten
som finns här ska straffas.
Vår frihetstanke omfamnar alla människor och allt mänskligt fram
till den gräns att någon annan tar skada eller berövas sin rätt att vara på
sitt sätt. I svenskheten ligger att få vara sig själv, med sina särdrag och
egenheter. Här välkomnar vi och respekterar varandras olikheter i
visshet om att det alltid är mer som förenar än skiljer oss. Sverige ska
präglas av tolerans inför människors olika uttryck för sin identitet och
samhörighet med andra. Lagstiftningen ska motverka diskriminering
och vara aktsam med att ställa upp lagar och regler som inkräktar på
vad som är upp till varje människa att själv avgöra.
Våra värderingar om mångfald och jämställdhet är en tillämpning av
de mänskliga rättigheterna, men det är också en konkurrensfördel för
Sverige.
Moderaterna bekämpar de strukturer som håller människor tillbaka
och de värderingar som blivit till fördomar. Rätten att få vara sig själv,
att vara olik och unik är varje persons rätt till frihet.

Såväl för att tillvarata talang som för att bygga ett modernt samhälle
och skapa förutsättningar för sammanhållning behöver Sverige ha en
skola och utbildning med goda resultat och höga ambitioner. Den
gemensamma finansieringen tillsammans med valfrihet och mångfald
skapar förutsättningar för varje elev att komma till sin rätt och
utvecklas i sina talanger. Med kunskap växer varje människa och med
ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt och
möjlighet till egen försörjning medan bildning bär hela civilisationen.
Att förmedla kunskap är skolans uppdrag och det är Moderaternas
uppfattning att regelbunden utvärdering av såväl varje elevs resultat
som lärarnas arbetsinsats och skolan som helhet är nödvändig. Även
om kunskapsmålen ska gälla lika för alla måste det finnas utrymme för
att nå dem på olika sätt. Olika pedagogik och driftsformer ger
utrymme för kreativitet och nya sätt att lära. Likheten ska bestå i
strävan mot gemensamma kunskapsmål och att all skattefinansierad
undervisning ska ske på vetenskaplig och beprövad grund.
Som människor lär vi oss olika saker olika snabbt. Det får aldrig bli
viktigare att alla lär sig lika mycket än att alla lär sig tillräckligt
mycket. Rättvisa chanser att lära förutsätter en skola fri från
mobbning, med god arbetsmiljö och kunniga och motiverade lärare.
Skolan ska förbereda alla för arbetsmarknaden och dem som vill för
högre studier. Sverige ska vara i forskningsframkant och undervisningen på våra universitet och högskolor ska vara därefter. Studenter
måste vara förberedda för att kunna ta för sig i en fri akademisk värld,
där fri forskning och bred samverkan med arbetsmarknaden dominerar.
Sverige ska tillhöra de länder som satsar på forskning och
utveckling. Staten ska bidra till forskningen och goda villkor ska
säkerställas även för privat kapital. För forskning och utveckling, men
också för kultur och de kreativa näringarna krävs spelregler som gör
det möjligt att tjäna pengar på upptäckter och verk. Immaterialrätten är
en nödvändig inskränkning av äganderätten för att stimulera

utveckling och skapande. Det är angeläget att immaterialrätten är
modern, flexibel och balanserad.
En central del av ett modernt välfärdssamhälle är förmågan att
erbjuda stöd och skyddsnät då människors egen kraft av olika skäl inte
räcker till.
De flesta personer hamnar någon gång i livet vid sidan av och når
inte sin potential. Det kan handla om fel val av utbildning, ett jobb man
inte trivs med, en företagare som gjort konkurs, eller en sjukdom som
tillfälligt hindrar en. Så länge det finns möjlighet att välja om, få en
andra chans och starta på nytt kommer de flesta stärkta tillbaka. Därför
tror vi på valfrihet och trygghetssystem som uppmuntrar till att försöka
på nytt och som ger möjlighet till omställning. Tryggheten ska ligga i
att man får komma stärkt tillbaka efter problem och svårigheter, så att
varje person hittar tillbaka till sina styrkor och förmågor.
Att kunna ta del av samhällsgemenskap eller arbetsgemenskap är för
många den största friheten. Vi bygger samhället så att det är tillgängligt
för människor med funktionshinder och möjliggör eget arbete också för
alla som är i behov av anpassningar och stöd för att kunna uttrycka sin
arbetsförmåga.
Alla som kan och vill jobba ska få plats på arbetsmarknaden.
Arbetsgivarna måste själva ta ett ansvar för sammanhållningen. Det är
viktigt att den politiska styrningen inte blir fyrkantig och gör att
Sverige förlorar i antingen förmåga att inkludera eller att konkurrera.
En social marknadsekonomi behöver såväl trygghetslagar som
frihetsgrader.
Ett samhälle som håller ihop bygger på flera gemensamma referensramar än gemensam skolgång, arbetsgemenskap och ekonomisk
sammanhållning. Människor och gemenskaper är kulturbärare. Att
förstå sin egen kultur, sin historia och att ha kunskap kring samhällets
dominerande kulturella uttryck berikar livet och är en förutsättning för
att kunna förstå andra. Kultur är inte endast ett verktyg utan också

något gott i sig själv. Staten har ett ansvar att genom skolan och
viktiga kulturinstitutioner upprätthålla en kulturell allemansrätt. Staten
har en bildningsuppgift såväl som ett uppdrag att bevara och visa upp
det som har lett fram till dagens sätt att se på oss själva och varandra.
Den mesta kulturen tillgängliggör sig människor själva. Det finns en
efterfrågan även på kulturella uttryck som ibland betraktas som smala
eller svåra. I mycket stor utsträckning finansieras kulturen av
människorna själva, ensamma eller i samverkan genom en mångfald
av föreningar, förbund och församlingar. Delar av kulturen kan behöva
stöd för att utvecklas. Politiken ska inte styra kulturen men vara med
och skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ta ett särskilt
ansvar för de kulturella uttryck som inte klarar sig ensamma på en
marknad. Uppgiften är att möjliggöra och tillhandahålla men också
vara en traditionsbärare. Vi välkomnar de möjligheter som internets
utveckling fört med sig där olika idéer, tankar och kulturella uttryck
kan komma allt fler människor till del både i Sverige och resten av
världen.
Särskilt viktigt är det att barn genom skolan och en meningsfull
fritid stiftar bekantskap med kultur och kulturella uttryck och lär sig
uppskatta, tolka och förstå. I ett sammanhållet samhälle är det
generellt viktigt att barn har tillgång till aktiviteter och gemenskap. De
vuxna som ägnar sin lediga tid åt att skapa en innehållsrik fritid för
barn och unga i idrottsrörelsen och andra fritidsverksamheter är
samhällsbärare som förtjänar uppskattning.

7. SOLIDARITET UTAN GRÄNSER
Kampen för mänskliga rättigheter är universell i bemärkelsen att alla
människor har samma rättigheter och att alla människors möjligheter
växer i takt med att fler får sina rättigheter respekterade. Det ligger i
varje människas och i varje nations intresse att demokrati upprättas och
upprätthålls. Det är i demokratins idégemenskap och inte i
intressegemenskaper vår internationella solidaritet växer.
Måndagsrörelsen samlade 1990 tusentals människor i manifestationer för de baltiska staternas självständighet från Sovjetunionen. Vår
övertygelse om alla människors rätt till frihet segrade över dem som
relativiserade betydelsen av demokrati. Estland, Lettland och Litauen
blev självständiga och införde demokrati. I dag är de också handelspartners som innebär viktiga arbetstillfällen för svenska exportföretag
och samarbetspartners kring bland annat en förbättrad östersjömiljö.
Demokratiska stater har ett ansvar att försvara demokratin och att
alltid argumentera för demokratin som idé. Moderaterna ska ge sitt stöd
åt dem som söker demokrati. Sverige ska alltid vara en tydlig
internationell röst för de mänskliga rättigheterna. Ödmjukt och villja till
kompromiss är nödvändigt för att nå det som faktiskt är möjligt.
Sverige ska ställa upp när det internationella samfundet ber om hjälp
och tillsammans med demokratins allierade bistå humanitärt, militärt
och institutionellt till människans försvar.
Sverige ska vara en aktiv röst i världen. Det är bara genom att söka
oss till samarbeten som våra värderingar ges tyngd och får genomslag.
Förenta nationernas idé att samla världen till samtal istället för
konfrontationer är fredens främsta tanke. Rösten för demokrati och
arbetet för frihandel är de mänskliga rättigheternas viktigaste verktyg.
Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet. Europeiska
Unionen är den tankens praktik i vårt närområde. Moderaterna är en
röst för att EU ska vara ett samarbete för rörlighet för människor,

tjänster, varor och kapital. Tillsammans kan vi klara av problem som
länder inte kan lösa på egen hand, till exempel klimat- och
miljöproblem. Det är angeläget att utvidga EU och tillämpa
principerna om öppenhet och rörlighet också mot övriga världen. Det
är idén med EU som vi ansluter oss till, inte institutionen som sådan.
Ett aktivt politiskt arbete i EU är enda sättet att värna vår europatanke.
För Sverige finns det ett stort egenintresse att engagera sig
internationellt. Som en liten, öppen ekonomi är vi beroende av vår
omvärld. Vår öppenhet ger svenska företag möjlighet att verka på
världsmarknaden och ger andra länder möjlighet att bedriva
verksamhet här. I längden gynnas vi och alla andra av att hinder röjs
undan och att vi går mot en gränslös ekonomi. Men en sådan
utveckling exponerar oss också för nya risker. En ansvarsfull politik
måste därför hantera dessa risker. Vi måste än mer söka internationella
samarbeten och överenskommelse för att skapa transparenta och
effektiva regleringar för att hindra girighet och kortsiktighet från att
utvecklas.
Det är inte bara ekonomin och miljöproblemen som gör det
angeläget att samarbeta internationellt. Sjukdomar som malaria och
hiv orsakar ett enormt mänskligt lidande världen över. Sverige ska
vara med och genom forskning och bistånd bidra till att utrota dessa
och andra sjukdomar. Vi ser också hur människors resande snabbt kan
föra sjukdomar över hela jorden och det är i vårt eget intresse att
engagera oss internationellt i hälsofrågor.
Bistånd vilar på vår uppfattning att den som har mycket bör dela
med sig till den som nästan inte har något alls. Vid sjukdomsutbrott,
konflikter och naturkatastrofer är det viktigt med snabbt bistånd som
lindrar nöd. Samtidigt ser vi hur årtionden av bistånd har misslyckats
att lyfta länder ur fattigdom. Det som öppenhet, handel och
marknadsekonomi åstadkommit på år har bistånd inte klarat på
årtionden.

Bistånd måste användas för att lindra nöd och långsiktigt syfta till att
lyfta människor och länder ur förtryck och fattigdom. Sverige ska vara
med och bygga de stabila institutioner som krävs för att bryta fattigdom
och stärka befolkningens rätt till information och möjlighet till
kommunikation.
Sverige ska ta på sig ett särskilt ansvar för jämställdhet och
minoriteters rättigheter i världen. Det patriarkala förtrycket är starkt i
många länder och det hotar kvinnors hälsa, barns välbefinnande och
hela samhällets utveckling. Stärkandet av kvinnors och minoriteters
ställning och deltagande ska prägla vårt biståndsarbete. Kränkandet av
kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och möjlighet att delta i
samhällslivet måste upphöra.
När länder eller regioner faller samman i konflikter ska Sverige ta
stolthet i att hjälpa dem som drabbats. Moderaterna värnar asylrätten
och vill att Sverige tillhör de länder som tar ett stort ansvar och
undsätter människor som är i nöd. Lika fullt är Moderaterna angelägna
om att andra länder tar sitt ansvar. När flyktingströmmarna tilltar är det
rimligt att EU:s medlemsstater fördelar ansvaret mellan sig på ett sätt så
att alla bidrar likvärdigt.
Moderaterna strävar efter en värld utan fattigdom. Det är möjligt att
nå dit. Med globaliseringens informationsspridning, genom en aktiv
global miljö- och klimatpolitik, frihandel, fattigdomsbekämpande
bistånd, stöd för att bygga välfungerande ekonomier, motstånd mot
korruption och tillgängliggörande av utbildning för alla barn och
ungdomar kan en värld fri från fattigdom bli vår generations främsta
bedrift.

8. POLITIKENS MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
Moderaterna är ett ansvarstagande parti för hela Sverige. Våra idéer
om frihet, trygghet och rättvisa vilar på kunskap och insikt erövrad
över århundraden. Idén om demokrati och social marknadsekonomi
har i praktiken visat sig vara överlägsna fundament att bygga
samhällen på. En tydlig arbetslinje med drivkrafter för arbete och
utbildning lägger grunden för ökat välstånd och tryggare välfärd.
Jämställdhet, tolerans och öppenhet har visat sig inte bara vara rätt,
utan också viktiga faktorer för att få ekonomin att växa. Idén att
ekonomisk stabilitet är så viktigt att den förutsätter såväl starka
institutioner som tydliga regleringar och tillsyn delas av allt fler, även
av många av dem som en gång motsatte sig marknadsekonomin. Ändå
är det så att vår främsta insikt är den om våra egna och politikens
begränsningar.
Politiken gör gott så länge den är begränsad och lämnar utrymme
för det civila samhället och varje människa att fatta egna beslut.
Moderaternas idé är att vara de mest ansvarstagande ledarna, den mest
framtidsorienterade rörelsen och de bästa utvecklarna och förvaltarna
av våra gemensamma intressen och åtaganden. En viktig del i detta är
förmågan till självkritik och förmågan att dra gränser för var
maktutövandet bör sluta. Att levandehålla en diskussion om vilka
frågor som bäst avgörs internationellt, nationellt, regionalt, lokalt eller
individuellt är ett vaccin mot maktmissbruk. De flesta beslut fattar
människor bäst själva och det konstitutionella skyddet för äganderätt
och personlig frihet ska vara starkt.
Sveriges statsskick med representativ demokrati och konstitutionell
monarki tjänar landet väl. Genom att ta Sverige in i internationella
samarbeten, värna subsidiaritetsprincipen, inte ge någon internationell
institution beskattningsrätt, tilltron till det kommunala självstyret och
att arbeta för valfrihet och mångfald inom välfärdsverksamheterna

skyddar vi oss mot ett politiskt system som växer sig så stort att det
kväver istället för understödjer varje människas frihet och trygghet.
Respekt för varje människas rätt till sin livsstil och idén om det
lokala självstyret ger tillsammans Sverige en berikande mångfald. Som
det stora och glesbefolkade land vi är har vi kunnat skapa gemenskap
och sammanhållning genom att se olikheter som en tillgång och styrka.
Så länge människor har lika rättigheter och likvärdiga chanser är det
berikande med olika lokala lösningar.
Det fria samhället och varje människas frihet kommer alltid att
utmanas av dem som anser sig ha en idé eller en livsstil som är
överlägsen andras. Det goda samhället byggs på motsatsen till
dogmatism och fundamentalism, nämligen en rimlig dos tvivel på de
egna idéernas, den egna livsstilens eller den egna trons förträfflighet.
Därtill krävs en vilja att kompromissa med andra tillsammans med stor
nyfikenhet på vad andra rentav gör bättre än vad man själv gör.
En allomfattande politik minskar människors frihet, men ingen
politik alls hotar friheten lika mycket. Att vara moderat innebär att vara
avvägd och balanserad, det är också genom den inställningen till
politiken och samhället som alla människors frihet blir som störst.
Frihet är den bästa grunden för välfärd och utveckling. Ändå stannar
inte vårt försvar för friheten vid den praktiska nyttan, utan går till själva
kärnan av att få vara fri. Ingen människa använder sin frihet för att bara
göra bra eller bara göra dåligt, friheten ligger i att få vara sig själv, med
sina förtjänster och styrkor och sina laster och brister, att få vara just
människa. “
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Sammanfattning
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1 § Debatt med anledning av budgetpropositionen
Finansministern överlämnade regeringens proposition 2011/12:1 med
förslag till statsbudget för 2012, finansplan, skattefrågor och
tilläggsbudget m.m.
Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG (M):
Herr talman! Jag har nu överlämnat budgetpropositionen för 2012,
Tid för ansvar, till Sveriges riksdag.
Budgetpropositionen överlämnas i ett mycket allvarligt läge. En svår
ekonomisk kris ligger över hela Europa. Länder som under decennier
har vanskött sin ekonomiska politik, byggt upp skulder och eftersatt sin
konkurrenskraft drabbas nu mycket hårt.
Grekland, Italien och Portugal lider av såväl för hög skuldsättning
och för stora underskott som bristande konkurrenskraft. Andra länder
som på senare år har tappat greppet om en överhettning – Spanien och
Irland – står nu i ruinerna av sina tidigare ekonomiska framgångar.
Till detta ska läggas att USA präglas av politiska låsningar, där man
med 100-procentig skuld och 10-procentiga underskott i det ena lägret
vägrar att höja skatterna och i det andra lägret vägrar att ta utgiftssidan
på allvar.
Det är ett utomordentligt ekonomisk-politiskt bekymmer som hänger
över världsekonomin. Detta kommer att fortgå under lång tid. Skulder
och konkurrenskraft är inte något som man löser på kort tid. Vi kan
räkna med fortsatt oro under oktober, in i november och från november
till december. Månad efter månad kan mycket väl läggas till dessa
orostider.

I denna karga miljö står Sverige starkt. Vi står starkt därför att vi har
starka offentliga finanser. Vi kan som ett av få industriländer lägga en
budget med balans i våra offentliga finanser. Vi har reducerat vår skuld
med 10 procent av bnp under den tid som jag har varit finansminister.
Vi har en långsiktig hållbarhet tack vare pensionssystem och väl
funge-rande hälso- och sjukvård som få andra länder kan uppvisa. Vi
kan med trovärdighet ge grundläggande löften till våra medborgare:
Här kommer det inte att behövas chockhöjningar av skatterna. Här
kommer det inte att behövas några drastiska nedskärningar i
välfärdssystemen. När andra länder samlas för extramöten om
skattehöjningar och nedskär-ningar kan vi i Sverige tala om att göra
åtgärder för att motverka krisen. Det är vi ensamma om.
Sverige står också starkt därför att vi är en kunskapsnation med
välutbildad arbetskraft, teknikorienterade företag och stora satsningar
på forskning och utveckling. Vi klarar av att möta en globalisering
som en positiv utmaning.
Sverige står starkt också därför att vi har förstärkt arbetslinjen. Som
få andra länder har vi reformerat vår arbetsmarknad för att förbättra
vår förmåga till omställning, för att varaktigt öka sysselsättningen och
för att vi ska ha en svensk modell där parternas ansvarstagande lägger
en god grund för samhällsekonomisk stabilitet och där vi kan ta steg
efter steg mot full sysselsättning.
Sverige står starkt också därför att vi har ett grundläggande förtroende mellan väljare och valda. Vi har i Sverige ett förtroendekapital
därför att vårt politiska klimat bygger på samförstånd. Det är
naturligtvis diskussion men också ett syfte att mötas för att hitta
gemensamma lösningar. Andra länder slits sönder av konflikter och
instabilitet. I Sverige har vi upprätthållit en grundläggande förtroendelänk som ger oss en styrka och en ekonomisk stabilitet.
Sverige står starkt men inte opåverkat. När den grekiska ekonomin
mörknar påverkar det världens börser. När banksystemet i Europa

skakar slår det igenom också i Sverige. Den osäkerheten påverkar konsumtionen. Vi ser att hushållen håller hårdare i plånböckerna och är mer
försiktiga. Vi ser att börsoro och osäkerhet om banker också på-verkar
industrin. Investeringstakten dämpas när lönsamheten går ned.
Oroskedjan är tydlig. Den går från Aten till Rom, från Rom till
Lissabon och från Lissabon till Dublin. Vårt mål måste vara att säkra att
den inte fortsätter till Stockholm.
Vi räknar med en tillväxt under nästa år på 1 procent. Vi räknar
därefter med att låga realräntor, stark disponibelinkomstutveckling och
bra sysselsättningstillväxt under senare år gör att vi får tillbaka en
konsumtion när läget stabiliseras. Vi räknar med att högt kapacitetsutnyttjande, rimligt vinstläge och låga räntor gör att investeringarna så
småningom tar fart, och då har vi åter tillväxt i svensk ekonomi.
Regeringens prioriteringar i detta läge är mycket tydliga. Den första
prioriteringen är att säkra skyddsvallar, att säkra skyddsvallar kring
svensk ekonomi i en orolig omvärld. Vi vet att underskottsfinansiering
är roten till den osäkerhet som vi nu upplever. Skuldsättning kan inte
botas med mer skuldsättning.
Vi har ett handlingsutrymme. Vi har ett manöverutrymme. Inträffar
det en olycka och de risker vi befarar faller ut, då har vi i Sverige
möjligheter att agera kraftfullt utan att den ekonomiska politiken blir en
källa till osäkerhet.
Vi har sett vad det har betytt i Grekland, Italien, Spanien och Irland:
Underskott kostar jobb. Underskott kostar jobb i välfärden. Underskott
kostar jobb under lång tid. Vi ska säkra att vi har stabilitet och skyddsvallar.
Vi har ett förtroendekapital i svensk ekonomi. Det är det som gör att
vi kan säkra en efterfrågebaserad politik för att hindra att arbetslösheten slår igenom. Men vi vet inte hur länge detta varar och hur djup och
varaktig denna nedgång riskerar att bli. Då behöver vi skyddsvallar.
Skyddsvallarna innebär att vi siktar på balans för 2012. Skyddsvallarna

innebär att vi är tillbaka på överskott 2013. Skyddsvallarna innebär att
vi är tillbaka på 1 procents överskott 2014.
När skulderna exploderar i andra länder har vi minskat dem med 10
procent av bnp. När skulderna ligger på 85 procent i euroområdet och
på 100 procent i USA ligger de på strax över 35 procent i Sverige. Det
ger oss en grundläggande stabilitet och trygghet kring svensk ekonomi.
Det kan bli värre. Det kan bli värre med Grekland. Det kan bli värre
med Europas banker. Det kan bli värre med USA:s ekonomi. Osäkerheterna är många. I det läget chansar man inte, utan då bygger man
skyddsvallar och ser till att vi har ett handlingsutrymme om kriserna
knackar på dörren.
Vi har också agerat med kraft. Den andra uppgiften i den ekonomiska politiken är att säkra att Sverige inte drabbas alltför hårt. Det gör vi
med tillfälliga stimulanser av inhemsk efterfrågan. Halva det budgetutrymme som vi använder i årets budgetproposition utgörs av tillfälliga stimulanser: arbetsmarknadspolitik och underhållsinvesteringar i
infrastruktur.
Vi har möjligheter att låta automatiska stabilisatorer verka, om
krisen förvärras. Vi har kraft att i ett sådant läge förstärka stimulanserna för att tillfälligt dämpa ett efterfrågefall utan att det leder till
osäkerhet.
När vi ser en inbromsning ska vi naturligtvis motverka den. De
tillfälliga stimulanser jag nämnde handlar om 5 miljarder i infrastruktur och närmare 8 miljarder i arbetsmarknadspolitik. Det är tillfälliga
stimulanser som gör att vi säkrar att efterfrågefallet inte blir för stort.
Om den första pelaren i vår politik är skyddsvallar och den andra är
tillfälliga stimulanser, då är den tredje att bygga Sverige starkare på
lång sikt. Vår uppgift är att se till att svenska företags och svenska
löntagares konkurrenskraft stärks på sikt. Vi ska uppmuntra företag att
anställa och göra så att man vågar behålla och nyanställa personal. I
det perspektivet är restaurangmomsen ett naturligt förslag. Jag är
övertygad om att det leder till fler jobb.
Vi har i dag gett Konkurrensverket, Skatteverket, Konjunkturinstitu-

tet och Statistiska centralbyrån i uppdrag att följa denna reform för att
säkra att vi får en prisnedgång, för att säkra att svart blir vitt och för att
säkra att det blir jobb av de prissänkningar som måste komma.
Låt oss minnas kritiken mot ROT och RUT. Vi räknade med 4 500
jobb. När vi nu tittar på det ser det ut som om det har blivit tre fyra
gånger så många arbeten. Det var samma kritik mot en liknande åtgärd.
Vi ska vara försiktiga. Vi ska räkna försiktigt. Vi ska inte ta några risker
med Sverige. Men låt oss hoppas och se tiden an för att se om inte detta
kan ge ett och annat jobb för människor som annars har tuffa
förhållanden på arbetsmarknaden.
Vi förbättrar också företagsklimatet. Vi inför en förenkling av
expertskatten. Det är en åtgärd som många av våra stora exportföretag
har efterfrågat. Vi förbättrar 3:12-reglerna. Vi inför ett investeringssparkonto som ger bättre förutsättningar för sparande och kapitalbildning i Sverige.
Vi gör en bred kunskapssatsning. Det handlar om lärarnas ställning
med nya karriärmöjligheter. Det handlar om en riktad insats för att
förstärka matematikundervisningen. Det handlar om viktiga insatser för
att arbetsplatsintroduktionen ska fungera bättre. Det här är satsningar på
kunskap som både bygger tillväxt och underlättar för människor att få
en starkare ställning på en arbetsmarknad som också kräver
omställning.
Vi har också en politik för att förstärka arbetslinjen. Fattigdomsfällorna i socialbidrag och försörjningsstöd har varit en brist i det
svenska välfärdssystemet. Under det kommande året kommer vi med
förslag för att minska avräkningen i försörjningsstödet och etableringsstödet. Tillsammans med jobbskatteavdrag och andra reformer betyder
det här att vi också i kristider kan förstärka vår arbetslinje.
Det här är den samlade politiken: skyddsvallar, tillfälliga stimulanser och långsiktig tillväxt. Till det läggs ett fjärde ben. Det är att vårda
sammanhållningen. I kris sitter man i samma båt. Då är det viktigt att vi
kan göra fördelningspolitiska reformer också när budgetutrymmet är
knappt. Vi förstärker bostadsbidragen för barnfamiljer. Vi förstärker
bostadsbidragen för pensionärer med låg eller begränsad inkomstpen-

sion. Det är viktigt i kristider att man bekämpar att krisen drar isär
samhället, och det är viktigt att man bygger sammanhållning också i
sådana tider.
Politiken är tydlig: skyddsvallar, stimulanser, tillväxtpolitik och
sammanhållning. Det är de fyra ben som den här budgeten vilar på.
När jag möter mina kolleger, som nu i helgen i Polen, slås jag av den
styrka Sverige kan visa i kristider. Det är i kristider som arbetslinjen är
som viktigast. Vi kan uppvisa stigande sysselsättning under de senaste
åren och räkna med det de kommande därför att vi har gjort reformer.
Jobbskatteavdrag, a-kasseförändringar, sjukförsäkringsreformer och
företagsklimat har gjort att fler vill arbeta och fler vill anställa. Därför
står svensk arbetsmarknad på sikt starkare än arbetsmarknaden i
många andra länder.
Till detta ska läggas en ansvarsfull lönebildning. Vi ser nu att
parterna börjar närma sig förhandlingar. Jag är övertygad om att vi åter
kommer att landa i slutsatsen att svenska arbetsmarknadsparter tar ett
ansvar som det är få andra länder förunnat att uppleva.
I krisen visar Sverige sin styrka också i sammanhållningen. Vi har
gått igenom 2007, 2008 och 2009, och Sverige är fortfarande ett av de
länder i världen som har minst risker för fattigdom, minst skillnader i
förmögenhet och minst skillnader i inkomst och välfärd. Det har vi
därför att vi bygger ett starkt samhälle som också vårdar dem som är
sämst lottade. Det är en trygghet som vi kan erbjuda medborgarna
därför att vi har en styrka i vår ekonomi.
Vi bygger också ett starkt Sverige därför att vi är en kunskapsnation.
När andra länder nu skär ned insatser inom utbildning och forskning
kan vi möta konkurrensen från Kina och Asien med mer av
kunskapsinvesteringar, forskning, företagsamhet och dynamik.
Sveriges styrkor är arbete, sammanhållning och kunskap. Syftet med
vår budget är att lägga en stark krispolitik som skyddar Sverige i en
svår tid men som också bygger vägar in i framtiden. (Applåder)

Anf. 2 TOMMY WAIDELICH (S):
Herr talman! Mörka moln hopar sig vid horisonten. Den finanskris
som hösten 2008 slog klorna i världsekonomin har nu gått in i en
betydligt allvarligare fas. Låt oss minnas vad som var orsaken till
finanskrisen. Det var inte politiker som inte skötte sina offentliga
finanser. Det var en oreglerad finansmarknad som fick härja fritt. Där
kan man möjligtvis säga att politikerna hade ansvar för att reglera, men
låt inte finanskrisen 2008 och det vi upplever nu vara en fråga om
politiker som har misskött sina offentliga finanser. Sedan kan det vara
så att misskötta offentliga finanser späder på problemen. Vi ser också
att vissa länder har en minskad buffert. Men vi såg i den första fasen av
finanskrisen att det var skattebetalarna som fick ta över de förluster
som uppkom i den privata sektorn, inte minst i oreglerade investmentbanker i USA.
Den här krisen har nu också fått den europeiska valutaunionen att
skaka i sina grundvalar. Situationen är oerhört allvarlig. Den politiska
handlingskraften hos Europas ledare saknas än så länge för att komma
till rätta med situationen på finansmarknaden och få balans i de offentliga finanserna som har fungerat som en buffert.
Den höst som vi har framför oss kan bli dramatisk. Risken för att den
grekiska staten inom kort ställer in betalningarna är överhängande.
Konsekvenserna av en sådan händelseutveckling kan knappast
överdrivas. Därför har vi socialdemokrater föreslagit ett antal åtgärder
som vi vill se på EU-nivå. Det handlar om alltifrån skärpt reglering av
finanssektorn till bättre övervakning där bland annat Europeiska
revisionsrätten ska få möjlighet att granska statens nationalräkenskaper
närmare. Vi tror att det behövs en mer aktiv politik på EU-nivå. Här
skulle jag gärna se att regeringen var mer offensiv.
De betydande obalanser som har uppstått i världsekonomin kommer
att ta mycket lång tid att återställa. Att en rad länder i vår omvärld
under de närmaste åren kommer att genomföra mycket omfattande

saneringsprogram för sina offentliga finanser kommer självfallet att
påverka den starkt exportberoende ekonomi som vi har här i Sverige.
Den här gången är Sverige dessutom självt sämre rustat än när
finanskrisen inleddes 2008. Riksbanken kan inte stimulera på samma
sätt via räntevapnet, och den rörliga svenska kronan har begränsade
möjligheter att ge den svenska exportindustrin draghjälp.
Till det kommer att vi möter en eventuell ny kris med
massarbetslös-het och ett utanförskap som inte bara bitit sig fast utan
dessutom gjort många svenskar fattigare och mer sårbara. När allt fler
utförsäkras och tvingas leva på socialbidrag fungerar inte ekonomiska
stabilisatorer som a-kassan. Risken för omfattande social utslagning är
uppenbar. Det kommer i så fall att drabba oss alla såväl genom
minskad tillväxt som genom ökad otrygghet.
Det finns också andra inhemska faktorer som utgör starka orosmoment. En sådan är hushållens skuldsättning och de senaste årens
snabba uppgång av bostadspriserna. Skuldsättningsgraden, inte minst
bland yngre hushåll i storstäderna, är nu på en extremt hög nivå. Det
här gör mig orolig. Vår egen kris på 90-talet och den aktuella situationen i en rad industriländer visar med vilken enorm kraft ett
boprisfall kan slå mot tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser.
Därför, herr talman, måste Sverige ha en beredskap för att möta en
lågkonjunktur av betydande djup och längd. Vi måste mobilisera både
politiskt och ekonomiskt. Det är tid för ansvarstagande och samarbete.
Jag skulle önska och vilja efterlysa en mer aktiv hållning från regeringen när det gäller att förankra sin politik i riksdagen. Vi får hoppas
att vi under det kommande riksdagsåret får se en statsminister som i
den meningen är betydligt mer aktiv än under det riksdagsår som vi nu
lämnat bakom oss.
Herr talman! Om två veckor kommer vi socialdemokrater att
presentera vårt budgetalternativ. Det blir ett budgetalternativ byggt på
tre hörnstenar.

Den första är ansvar för offentliga finanser. Detta är helt grundläggande. Starka offentliga finanser är kärnan i vår ekonomiska politik.
Att värna offentliga finanser handlar om att stärka såväl konjunktursom strukturpolitiken. Genom ett högt finansiellt sparande i goda tider
kan vi stimulera ekonomin och värna välfärden i sämre tider. Det är
klassisk socialdemokratisk konjunkturpolitik.
Sunda offentliga finanser handlar också om att rusta Sverige för de
långsiktiga utmaningar som väntar. Inte minst kommer den växande
äldre befolkningen att ställa krav på ökade insatser inom äldreomsorg
och sjukvård.
Den andra hörnstenen är en vassare arbetslinje. När den borgerliga
regeringen tillträdde år 2006 var det stora målet att minska det så
kallade utanförskapet. Nu visar färska uppgifter från riksdagens
utredningstjänst att utanförskapet, som Moderaterna själva definierat
det, är kvar på samma nivå som i valrörelsen 2006 då situationen på
arbetsmarknaden av den dåvarande borgerliga oppositionen beskrevs i
termer av massarbetslöshet.
Nu behövs nytänkande. Nu behövs nya grepp. Regeringens jobbpolitik, som nästan enbart byggt på skattesänkningar, har nått vägs
ände. Massarbetslösheten har bitit sig fast, och i takt med att folk
tvingats ut ur arbetslöshets- och sjukförsäkringarna har socialbidragskostnaderna ökat kraftigt. Så blev arbetslinjen en bidragslinje. Den
utvecklingen måste vändas. Arbetslinjen ska återupprättas i en vassare
form.
Den tredje hörnstenen är investeringar i den kunskapsbaserade
ekonomin. I den globaliserade ekonomin måste Sverige konkurrera
med kunskap. Det som andra länder gör billigt måste vi göra bättre och
med högre kunskapsinnehåll. Det handlar inte minst om investeringar i
forskning, ett effektivare utbildningssystem och ett tätare strategiskt

samarbete mellan politik, näringsliv och akademi för att utveckla vår
förmåga att ständigt förändra och förnya Sveriges produktportfölj.
Ansvar för offentliga finanser, en vassare arbetslinje och investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin är det som bygger Sverige
starkt nu och i framtiden, det som lyfter oss ur massarbetslöshet och
ger oss bättre förutsättningar att klara framtidens utmaningar. De är de
socialdemokratiska prioriteringarna inför höstens budget, och jag
kommer om några veckor att mer i detalj redovisa vårt alternativ som
följer de prioriteringarna.

Partiledardebatt i riksdagen hösten 2011.

Låt mig göra några kommentarer till regeringens budget, som vi har
på riksdagens bord i dag. Anders Borg talar om tid för ansvar. Att ta
ansvar är för mig att se verkligheten som den är. Jag tycker inte att de
bedömningar som regeringen gör i sin budgetproposition visar verkligheten som den är. Det görs en alldeles för optimistisk bedömning av
den ekonomiska utvecklingen, framför allt för 2013 och 2014. Det kan
närmast betraktas som en glädjekalkyl att spå en tillväxt för 2013 på
3,5 procent och en arbetslöshet för 2015 på 5,5 procent, detta särskilt
som budgeten inte innehåller några offensiva insatser.
Det enda som refereras till i den text vi har framför oss är att en
expansiv penningpolitik och en restaurangmoms skulle bidra till att
tillväxten tog fart i Sverige. Jag tror inte på den bedömningen. Jag tror
att det är en glädjekalkyl. Jag skulle därför gärna vilja höra Anders
Borg utveckla hur Finansdepartementet och han själv har kommit fram
till dessa positiva siffror.
Som sagt, tid för ansvar är att se verkligheten som den är. Men det
är också att säkra en politik som har majoritet i riksdagen. Jag skulle
önska mer av verklighetsinsikt när det gäller möjligheterna till tillväxt
i Sverige. Då krävs investeringar av betydligt större magnitud än de
som vi har sett i dagens budget. Det krävs investeringar i utbildning
och infrastruktur. (Applåder)

1 § Partiledardebatt

Kammarens protokoll Riksdagens protokoll 2011/12:15. Onsdagen
den 12 oktober Kl. 09:00 - 16:06. http://www.riksdagen.se
Välkomsthälsning
Anf. 1 TALMANNEN:
Låt mig fästa kammarens uppmärksamhet på att vi bland gästerna i
dagens debatt har en delegation från det tyska Bundestag under ledning
av dess talman professor Norbert Lammert. .....

Anf. 2 HÅKAN JUHOLT (S):
Herr talman! För ett år sedan gick svenska folket till val. 6 028 682
svenskar gav mandat till oss 349 män och kvinnor i denna kammare.
Uppmaningen var: Ta ett ansvar för Sverige! Bygg vårt land starkt!
Bygg vårt land varmt för oss som bor i landet! Valutslaget gav ett
komplicerat parlamentariskt läge och en svag minoritetsregering. Det i
sig är ingenting nytt. Det har vi haft i Sverige tidigare. Dessa regeringar har varit angelägna om att finna breda lösningar i riksdagen. Det
kommer att behövas också i framtiden.
Ingen av oss vet i dag hur fortsättningen på den finanskris som vi är
mitt uppe i kan se ut, vilka dominoeffekter som kan uppstå och drabba
också vår ekonomi. Våra offentliga finanser är på så sätt sårbara. Det
kan bli mycket allvarligare, och då ska regeringen veta att det alltid
finns en öppen linje till socialdemokratin. Det vore bra för Sverige om
statsministern här och nu kunde bekräfta regeringens vilja till samarbete i ett sådant läge. Ett komplicerat parlamentariskt läge i riksdagen ska
aldrig förhindra att nödvändiga beslut fattas som garanterar jobben och
välfärden i landet. Det är det socialdemokratiska partiets besked såväl i
regeringsställning som i opposition.

Herr talman! Det utgör dock inget hinder för att vi använder en
kammardebatt till att visa på de skillnader som råder i politiken. Det
har sagts många gånger förut att politik är både att vilja och att välja.
Nu när vi sett hur svallvågorna från de internationella
finansmarknaderna kan slå rakt in i vårt land, hur en ansiktslös
konjunktur kan ta ifrån en människa hennes trygghet, hennes arbete,
hennes framtidstro, då måste det finnas kraft att välja det riktiga för
morgondagen. När man står vid en sådan horisont är beslutet enkelt för
oss socialdemokrater. Vi måste bygga Sverige starkt. Vi har därför
presenterat en budget med endast detta mål, att bygga Sverige till en
stark kunskapsbaserad ekonomi. Sverige ska vara starkt i morgon, och
det ska vara starkt i dag.
Vi har hört många ord om vargavinter och en annalkande storm, och
visst känns rönnbären lite extra röda just i år. Väldigt lite har dock
blivit sagt om värmen i vinter, om stormskyddet runt människor och
hur vi bygger vallarna mot krisens flodvågor. Framför allt har väldigt
lite blivit sagt om vilket samhälle vi vill ska stå kvar efter krisen –
bilden av morgondagen, samhället som idé.
Om man studerar kriser genom historien ser man att verktygen för
att bygga starka länder är desamma. Byggstenarna i den socialdemokratiska budgetmotionen för 2011 är investeringar i arbete, utbildning
och infrastruktur. Vi står i dag åter inför ett vägskäl, i valet mellan att
putsa Sverige lite i dag eller att rusta landet starkt för morgondagen.
Herr talman! Därför har vi socialdemokrater valt att i stället för att
planera för nästa jobbskatteavdrag börja projektera för de stora infrastrukturprojekt som ska hålla ihop landet – en ny förbindelse mellan
Sverige och Danmark i söder, en utbyggnad av tunnelbanan i
Stockholm, en början på Norrbotniabanan i norr. Detta bygger Sverige
starkt. Det är viktigare än skattesänkningar. (Applåder)
Herr talman! Vi har valt att i stället för att tvinga ned ungdomars
löner genom en lönesänkarpolitik låta våra ungdomar växa genom mer

än 57 000 platser på högskola, komvux och i form av traineejobb. I
stället för att ha arbetssökande som tävlar mot varandra i att försämra
sina löner och arbetsvillkor ska våra ungdomar stå redo att möta de
arbetsgivare som redan i dag ropar på utbildad arbetskraft. Kunskap är
vägen framåt, inte sänkta löner. Det bygger Sverige starkt. (Applåder)
Vi väljer, herr talman, en mångmiljardsatsning på nybyggnation av
bostäder och börjar en klimatsmart upprustning av 60 000 bostäder. Vi
återupprättar förtroendet för vår gemensamma välfärd och motar bort
varje del av det gamla Fattigsverige som vi nu ser komma tillbaka. Det
är det val vi gör. Det bygger Sverige starkt, för oss som lever i Sverige i
dag och för dem som kommer att leva här i morgon.
Det viktigaste valet av alla är emellertid att vi väljer att inte satsa
reformutrymmet på Sveriges krogar. Vi satsar i stället på Sveriges
skolor. Regeringens förslag att i kristider halvera krogmomsen är en
sorgesam läsning. För att låna ord av Tranströmer: Hjärtat blåser som
ett papper genom de ogästvänliga passagerna. Det man sörjer är inte
endast kostnaden, 1,5 miljoner kronor per jobb och år, eller det faktum
att samma reform misslyckats både i Finland och i Frankrike, utan även
att den borgerliga regeringen väljer att i samma andetag som den lägger
mer än 5 miljarder kronor på sänkt restaurangmoms också sänka
resurserna till gymnasieskolan – som ett svep med handen.
Det är ett hugg rakt in i den redan hårt ansatta skolan som ska
förbereda våra ungdomar för studier och arbete för livet. I ett läge när
var fjärde ung pojke inte fullföljer sin gymnasieutbildning väljer
regeringen krogen framför skolan. Det gör inte vi socialdemokrater.
(Applåder)
Herr talman! Det här är vårt val: Vi tänker inte låta gymnasieskolan
bli nästa havererade projekt. Vi bygger Sverige starkt inte bara genom
att i vår budget tillföra de 675 miljoner som regeringen skär ned utan
också genom att avsätta 2,4 miljarder under de kommande åren för
kompetensutveckling och karriärmöjligheter för den svenska lärar-

kåren. Målet för vår politik är tydligt. Alla ska före 25 års ålder ha en
fullständig gymnasieutbildning. Endast så kan man bygga en kunskapsbaserad ekonomi. Här är faktiskt högre ambitioner inte bara ett
alternativ utan ett måste.
Skulle vi, herr talman, ha riksdagsval i dag vore det också ett val
mellan 5 miljarder på Sveriges krogar eller 5 miljarder till Sveriges
skolor. Fredrik Reinfeldt! Låt mitt besked till dig vara: Jag räds inte
folkets dom i den frågan. (Applåder)
Sverige behöver en näringspolitik med samverkan mellan företagande, stat och akademi där vi kraftsamlar kring morgondagens
transportlösningar, miljö- och energiområde, demografisk utveckling,
hälso- och livsvetenskaper och Sveriges attraktionskraft som besöksland. Vi avsätter 2 miljarder kronor de kommande fyra åren på en
sådan samverkan för att rusta oss starka för morgondagen.
Den nuvarande regeringen tycks ha i det närmaste beröringsångest
inför samverkan med näringslivet och har följaktligen medvetet
prioriterat bort en aktiv näringspolitik. Det är fel väg att gå och fel val
att göra. Tvärtom ser vi socialdemokrater en nära samverkan mellan
staten och näringslivet som en grundläggande del av en politik som
syftar till att hävda Sveriges konkurrenskraft för ökad tillväxt och nya
jobb. Så bygger vi Sverige starkt i en orolig tid. Det är vårt val.
Herr talman! Det är nu mindre än 1 000 dagar kvar till nästa
riksdagsval. Även om det just nu i dessa dagar kan kännas osannolikt
kommer också det valet att handla om ideologi, politik, vägval och
vägen framåt för Sverige. Vi socialdemokrater står upp för idén om att
det ska gå bra för Sverige genom att de människor som bor i vårt land
också ska må bra och att vi investerar i varandra livet igenom.
Som politisk rörelse är vi vana vid att inte kunna åstadkomma allt vi
vill omedelbart. Men det ska aldrig någonsin råda någon tvekan om
vår färdriktning. Ingen ska behöva tvivla på vart socialdemokratin vill
ta landet. Det handlar om ett bättre samhälle, där människor har arbete,

där barnfattigdomen är avskaffad, där ungdomar har en bostad, där
kvinnor och män har lika rättigheter, där rasism och främlingsfientlighet är avskaffade, där sjuka och arbetslösa inte ska behöva tvingas att
leva i fattigdom och där människovärdet är större än marknadsvärdet.
Det är vårt val och vår väg framåt för Sverige. (Applåder)
Anf. 3 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik:
Herr talman! Håkan Juholt inledde med några ord om samarbete.
Men Håkan Juholt är inte vald för att Socialdemokraterna ska samarbeta mer. Han är vald för att Socialdemokraterna ska samarbeta mindre:
slut med gamla kompisar, ökad konfrontation. Då räcker det inte med
att säga några ord i inledningen på en debatt och tro att vi ingenting har
hört eller sett.
Socialdemokraternas motion väcker två frågor. Den första handlar
om att man går tillbaka till traditionen att tala om sina miljoner men
dölja sina miljarder. Håkan Juholt pratar länge om det som den
socialdemokratiska motionen inte kännetecknas av. Man satsar på det
som regeringen redan satsar på men säger inte något om det som är de
verkliga satsningarna i budgeten: satsningarna på bidragen. Över 4
kronor av 10 i Socialdemokraternas budget är ökningar av bidrag till
människor som inte arbetar. Om detta får vi inte höra något. De pratar
om miljoner men döljer sina miljarder.
Den andra handlar om den oväntade och oförståeliga skattesmäll som
riktas mot landets unga. Om detta fick vi också höra väldigt lite. Här
ska vältras över tunga kostnader på dem som är yngst. Man ska
dubblera arbetsgivaravgiften för dem som är under 26, ta bort den
sänkning av restaurangmomsen som Håkan Juholt nu raljerar över men
som hans parti stödde i valet 2010 samt ta ned RUT och ROT så att
bara hälften är kvar. Det är över 20 miljarder i ökad belastning på att
anställa unga. Min fråga till Håkan Juholt är: Om man lastar över mer
än 20 miljarder i kostnader för att anställa unga, hur leder det till att
unga människor ska kunna få jobb i Sverige? (Applåder)

Anf. 4 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Det är tomt, Fredrik Reinfeldt. Denna fråga har du
ställt till dina egna experter. Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet
och en hel del andra har svarat att de 20 miljarder som du delar ut i
skattelättnader har mycket marginell effekt på sysselsättningen. Bara
restaurangmomsen på 5 miljarder skulle på två år kunna innebära att vi
byggde en snabbtågsförbindelse mellan Göteborg och Borås. Det
skapar tillväxt. Dina experter har svarat på den fråga du ställer till mig:
Din politik skapar inte jobb.
Vad vi socialdemokrater gör är att vi sänker arbetsgivaravgiften för
den som anställer en ung, inte för den som år efter år har en ung
anställd upp till 26 års ålder. Dina experter har givit svar på den fråga
du ställer till mig.
Låt mig sedan ta den andra frågan, som är djupt moralisk. Du har nu
lett landet en tid. Människor som drabbas av cancersjukdom ska inte
bara känna ångesten för vad den sjukdomen innebär, ska inte bara gå
igenom den behandling sjukdomen innebär. Du har dessutom med
berått mod valt att kasta ut dem i fattigdom därför att du i stället har
valt skattesänkningar för sådana som dig själv. Det är djupt omoraliskt.
Jag säger därför att vi tänker höja ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen så att sjuka människor inte också ska behöva leva i fattigdom.
Det är en klar och tydlig skillnad mellan socialdemokratin och den
svenska högern, företrädd av dig. (Applåder)
Anf. 5 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik:
Herr talman! Jag ska återkomma till behovet av sammanhållning i
Sverige.
Förr i tiden hette husgudarna Per Albin Hansson och Karl Marx. Nu
är det Finanspolitiska rådet. Nåväl, låt oss då prata om Finanspolitiska
rådets experter, som alla socialdemokrater numera hänvisar till i alla
sammanhang! Dessa experter tycker att den jobbskapande politik som

regeringen har fört framför allt har kännetecknats av framgångsrika
jobbskatteavdrag och a-kassereformen. Det är det mest jobbskapande
regeringen har gjort. Det är vad dina nya husgudar tycker är så viktigt,
Håkan Juholt.
Men min fråga var inte hur den här reformen har fungerat. Frågan till
dig var hur man kan föreslå över 20 miljarder i ökade kostnader för att
anställa unga. Det är nu ett läge där du ska dubblera arbetsgivaravgiften för att anställa ungdomar under 26 år. Hur kan unga i Sverige ha
hopp om att få jobb när socialdemokratin så kraftigt vill öka kostnaderna för att anställa unga? Den frågan kommer du att få många gånger,
Håkan Juholt. (Applåder)
Anf. 6 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Det kommer jag säkert att få. Men du har också ställt
den till dina experter, som säger att dessa 20 miljarder påverkar
sysselsättningen mycket marginellt. Det är ett bidrag till någon som har
någon anställd, inte till någon som anställer någon.
Låt mig ta ett exempel med bostadsbyggandet! Den byggsatsning
som vi tänker göra för att bygga bort bostadsbristen kommer omedelbart att skapa 28 000 arbetstillfällen. Är det någon människa som tror
att vi långsiktigt kan åstadkomma tillväxt i detta land om vi inte satsar
på att bygga ut infrastruktur: Norrbotniabanan, Öresundsförbindel-sen,
tunnelbana och bostäder. Det är offensivt. Men du står stilla. Du står
stilla mitt i steget och lyssnar inte ens på de experter som du har anställt
när de säger att din politik inte skapar jobb. Det är det som är din
tomhet. Det är du som bär bevisbördan, Fredrik Reinfeldt, inte jag.
Socialdemokratin rustar Sverige starkt genom att investera för
morgondagen. Du står stilla och trampar. (Applåder)
Därmed slut på Reinfeldts repliker på Juholts anförande.

Anf. 7 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP) replik:
Herr talman! En del av de höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar
som Socialdemokraterna vill införa i storleksordningen 16 miljarder,
som statsministern nämnde, slår mot kommunerna. Ungefär 3 ½
miljard ska kommunerna betala i ökade arbetsgivaravgifter. I Socialdemokraternas budget finns ingen som helst kompensation till
kommu-nerna för detta.
De stora och dyra verksamheterna i kommunerna är i huvudsak
sjukvården, äldreomsorgen och skolväsendet. Den summa som
kommer att ankomma på skolväsendet motsvarar någonstans mellan 1
000 och 2 000 lärare. Detta ska man betala i ökade arbetsgivaravgifter
utan att få någon kompensation för detta.
Håkan Juholt stod och talade om satsningar på skolan. Allvarligt
talat: Ni bygger ut komvux; där läggs pengarna. Men på grundskolan
och gymnasiet är det en nedskärning som motsvarar mellan 1 000 och
2 000 lärare. Har grundskolan i Sverige för många lärare, Håkan
Juholt? (Applåder)
Anf. 8 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Jag förstår att folkpartiledaren har väldigt mycket att
göra, då han inte haft chans, tid och möjlighet att läsa igenom vår
budget. Kanske någon av hans medarbetare skulle ha kunnat göra det
åt honom, så hade han sluppit utsätta sig för detta nederlag.
Vi kompenserar kommunerna fullt ut. Vi tillför kommunsektorn 7
miljarder kronor. Vi har en nettoförstärkning på 4 miljarder utöver det
regeringen har. Det är en kraftig satsning på kommunsektorn, inte
minst därför att vi också anslår medel för att bygga ut barnomsorg på
obekväm arbetstid, vilket är direkt nödvändigt för att människor ska
kunna bli anställningsbara. För att människor ska kunna ta de jobb
som växer fram och få livspusslet att gå ihop måste det finnas förskola
också på obekväm arbetstid.

Vi inför traineejobb, där en ung arbetslös människa kan gå parallellt
med någon som jobbar inom omsorgerna i ett år och lära sig det jobbet.
Detta kommer vi att betala över statsbudgeten.
Jag förstår din vilja och önskan att tala om att vi inte har denna
satsning på kommunsektorn. Men när du då ska försöka dig på denna
offensiv är det tråkiga att du själv föreslår en nedskärning av gymnasieskolan i det läge där var fjärde ung pojke slutar gymnasieskolan
utan fullgjord gymnasieutbildning. Hur kan du komma fram till
slutsatsen att det då är läge att skära i gymnasieskolan? Har du någon
gymnasierektor med dig? Har du någon gymnasielärare med dig som
säger att detta är rätt väg att gå för att möta framtiden?
Det är du som skär bort dessa miljoner på gymnasieskolan. Det är jag
som tillför dem. Du gör detta för att du ska ha råd att sänka
restaurangmomsen. Det behöver jag inte göra, därför kan jag satsa på
skolan. (Applåder)
Anf. 9 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP) replik:
Herr talman! Den uppmärksamme lyssnaren märkte att Håkan Juholt
noggrant undvek att tala om min fråga, alltså om lärarna i grundskolan.
Han sade att det ska tillföras pengar för nattis i barnom-sorgen och för
traineer, men det är väl inte traineerna som ska ersätta dessa lärare?
Jag medger att ni ger nya pengar till kommunerna för en rad olika
ändamål, men det handlar då om uppgifter som ni ålägger kommunerna. Det är väl inte de nattispengar som ni tillför som ska gå in i grundskolan och ersätta de lärare som får sparken?
Ni höjer arbetsgivaravgifterna för grundskolan med i storleksordningen 1 miljard, motsvarande ett par tusen lärare. Effekten blir alltså
att ett par tusen lärare får sparken i och med de höjda arbetsgivaravgifterna i skolan. Det finns ingen kompensation för detta i er budget.
Frågan kvarstår: Anser du att det finns för många lärare i grundskolan,
Håkan Juholt? (Applåder)

Anf. 10 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Jag har i någon intervju sagt att jag är yvig. Men du,
Jan Björklund, står här som vice statsminister och vevar och säger att
flera tusen lärare kommer att få sluta i och med Socialdemokraternas
budget. Det är inte seriöst! Det är långt ifrån seriöst.
Vi tillför mer medel. Det blir inte färre lärare med mer medel. Det
blir bara färre lärare med mindre medel.
Låt mig också säga något annat. Jag har varit kommunpolitiker i 24
år. Du har också varit kommunpolitiker. Om staten går in och stöder
exempelvis utbyggnad av barnomsorg på obekväm arbetstid frigör det
resurser i den kommunala budgeten som kan användas till skolan.
Alternativet är att kommuner måste säga att man tyvärr inte kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Då kan man heller inte ta de
jobb som ligger på kvällar och helger. Därmed ökar arbetslösheten.
När vi bygger ut nattis- och kvällisverksamheter skapar det jobb och
tillväxt, och det frigör dessutom resurser till annan kommunal verksamhet. Så bygger vi samhället som en idé –inte styckevis! (Applåder)
Anf. 11 Näringsminister ANNIE LÖÖF (C) replik:
Herr talman! Visst ska man kunna ompröva tidigare ställningstaganden, men det måste också finnas en konsekvens i politiken. Håkan
Juholt har ju gett ordet ”dagsaktuell” en helt ny och oförutsägbar
dimension.
Därför finner jag det oroande att Socialdemokraterna har gjort
gemensam sak med övriga oppositionspartier när det gäller hur man
skapar och bevarar förtroendet för Sveriges finanspolitiska ramverk.
Centerpartiet och Socialdemokraterna utarbetade det ramverket
gemensamt på 1990-talet. Håkan Juholt och jag är säkert överens om
att det har tjänat oss väl.
När Håkan Juholt därför i tider av internationell skuldkris och ekonomisk oro i stället för att vara rädd om och hålla hårt i regelverket

plötsligt förordar en lättsinnighet och en ansvarslöshet som vi tidigare
bara förknippat Vänsterpartiet med hänger inte ens jag med i svängarna. Socialdemokraterna tycks inte ens tveka inför att höja utgiftstaket.
De rödgröna är mer splittrade än någonsin, med två undantag. Ni är
överens om att höja skatterna – eller rättare sagt: ni tävlar om att höja
skatterna mest – och ni ifrågasätter utgiftstaken och lånefinansierar,
trots att det kan ge upphov till ökad osäkerhet om de offentliga finanserna och därmed leda till högre räntor.
Jag vill fråga Håkan Juholt: Vad är det som är så lockande med den
väg som Grekland, Portugal och Irland har tagit? (Applåder)
Anf. 12 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Jag vill hälsa Annie Lööf välkommen till partiledardebatterna.
Greklands största problem är det nyliberala tankesättet – att man inte
ska ta in skatt av medborgarna, att man inte på något sätt ska kontrollera marknaderna, att banker inte ska ha några regelverk och att
politiken inte ska blanda sig i.
Greklands elände är orsakat av årtionden av misslyckanden.
Politiken har ställt sig vid sidan och låtit marknaden sköta landet. Det
är precis den politik du själv företräder. Det är det som är det sorgliga.
Det är du som för in det tankesättet i svensk politik medan vi socialdemokrater alltid har stått upp för att det ska vara ett regelverk där
demokratin och politiken ska reglera finansmarknaden, bankerna och
också säkerställa att det finns ett skatteuttag som gör det möjligt att ha
ett välfärdsland.
Grekland är ett lågskatteland utan reglering av politiken. Det har
ingenting med socialdemokrati att göra, men det har väldigt mycket
med nyliberalism att göra.
Låt mig också ta upp det finanspolitiska regelverket, som vi skapade
tillsammans. Det skapade våra partier för att kunna garantera välfärden

över högkonjunktur och lågkonjunktur. Jag var själv med. Vi gjorde
det inte för att man med automatik skulle kunna genomföra gigantiska
skattesänkningar som innebär att sjuka människor tvingas till fattigdom – att cancersjuka tvingas lämna sina hem för att de inte har råd att
betala hyran. Det var inte motivet. Motivet var att ha ordning och reda
i ekonomin.
Nu försvarar du detta regelverk utifrån en högeruppfattning att dess
enda uppgift är att sänka skatterna. Då kommer vi fram till den logiska
slutsatsen att sänkt restaurangmoms naturligtvis är att ta ansvar medan
att bygga bostäder är att inte ta ansvar. Det är en nyliberal hållning.
Där står vi väldigt långt från varandra, men jag har förhoppning om att
Centern och Socialdemokraterna även framöver kan tala om vad det
verkligen innebär att ta ansvar för ett land och för de medborgare som
bor i landet.
Anf. 13 Näringsminister ANNIE LÖÖF (C) replik:
Herr talman! Jag noterar att Håkan Juholt inte svarar på min fråga
om varför det är rätt att strunta i utgiftstaken och finansiera statsbudgeten genom att leva på pengar som lånas av kommande generationer.
Är det en solidarisk och rättvis politik – solidarisk och rättvis för vem?
När jag läser er budgetmotion och blundar för det faktum att ni saknar
skattetabeller efter 2012 kan jag konstatera att det är en återställarpolitik som längtansfullt blickar tillbaka till svunna storhetsdagar. Den
klassiska S-märkta bidragslinjen får en ny renässans. 40 procent av era
utgifter är återställare, bland annat i a-kassan och i sjukförsäkringen.
Centerpartiet och Alliansen utvecklar Sverige i rätt riktning. Vi gör det
tryggare, friare och grönare. Men med vem skulle Håkan Juholt
genomföra alla de reformer som han talar om – alla vällovliga
reformer som han så varmt och engagerat talar om? Hur är det med de
rödgröna? Hur är er relationsstatus? (Applåder)

Anf. 14 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Det finns alltid en fara med färdigskrivna manus i en
partiledardebatt.
Jag skulle välkomna om också Centerpartiet ställde upp bakom
vällovliga reformer. Det kan handla om att exempelvis satsa på skolan i
stället för att göra det billigare att gå på restauranger, att satsa på en
sjukförsäkring som gör det möjligt för sjuka människor att få vara sjuka
och få bli friska utan att behöva leva i oro över sin försörjning.
Annie Lööf! Sjuka människor ska inte i vare sig Centerns eller
socialdemokratins Sverige tvingas till fattigdom. Nu ingår du i en
regering där verkligheten är att de tvingas till fattigdom. Så har det inte
varit i vårt land tidigare. Det är för att Centern i dag gör en annan
prioritering än man gjorde tidigare.
Vi ska rusta landet för morgondagen, men vi ska göra det genom att
de som bor i landet i dag har det bra. Det är en välfärdsmodell. En gång
i tiden stod också Centerpartiet bakom den. Nu har ni snurrat så många
varv att ni hyllar en nyliberalism som släpper marknaden lös och där
skattesänkningar är det enda svaret på alla frågor. Vi har högre
ambitioner för Sverige än så. Välkommen också du i detta! (Applåder)
Anf. 15 JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:
Herr talman! Låt mig först uttrycka min glädje över att Håkan Juholt
väljer att delta i debatten. Det är ofta en förutsättning för att vi ska
kunna diskutera och även ställa det största oppositionspartiet till svars
inte minst för delar i den budgetmotion som man har lagt fram.
Jag tog fasta på en sak som Håkan Juholt lyfte fram i sitt anförande.
Kunskap är vägen framåt och inte sänkta löner. Det är naturligtvis
alldeles riktigt. Vi har sett de borgerliga föra en väldigt utpräglad
utbudspolitik.
Håkan Juholt talar om lönesänkarpolitik med försämrade trygghetssystem, a-kassa och sjukförsäkring. Vi har under förra riksdagsåret

påbörjat ett slags återställning av a-kassan, den samlade oppositionen
gemensamt. Även inom sjukförsäkringen har vi kunnat göra en del för
att komma till rätta med den problematik som regeringen har skapat.
Det finns också andra delar i utbudspolitiken som jag tycker är minst
lika viktiga att se till. Något som har diskuterats väldigt mycket inte
minst inom den borgerliga alliansen är arbetskraftsinvandring. När jag
läser den socialdemokratiska budgetmotionen står det inte särskilt
mycket om ämnet, men man berör det.
Man vill satsa 10 miljoner kronor, om jag förstår det rätt, på att
utreda eller se över nya regler för arbetskraftsinvandringen som
regeringen genomförde för ungefär ett par tre år sedan. Jag tycker inte
att det räcker.
Håkan Juholt, som i varje fall säger sig vara löntagarnas försvarare
här i landet, inser naturligtvis att arbetskraftsinvandring är en väsentlig
del i den utpräglade utbudspolitiken, det jag brukar kalla för lönedumpningspolitik.
Min raka fråga till Håkan Juholt är: Är Håkan Juholt beredd att
medverka till att de nya reglerna för arbetskraftsinvandring rivs upp?
Anf. 16 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Jag vill försäkra Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna att jag och vi socialdemokrater i alla sammanhang, där alla
partier ingår, kommer att ta debatten med er, utom de sammanhang
som bygger på föreställningen att vi tillsammans utgör ett block och
att vi fyra håller ihop mot de andra. Så är det inte.
Är det förutsättningen för att få till en debatt blir det ingen debatt.
Men jag kommer att debattera mot dig många gånger. Tvivla inte på
detta! Det kommer andra socialdemokrater också att göra. (Applåder)
Jag respekterar dig, ditt parti och dina väljare. Men jag respekterar
inte dina åsikter, och jag delar inte dina åsikter. Jag tänker göra allt jag
kan för att bekämpa dem och visa att du har fel i sak och att du inte

delar min syn på människovärde. Tveka aldrig om att vi kommer att ha
många debatter framöver, du och jag. Men det bygger på att vi möts
som partier och inte som block.
Den fråga du tar upp är väldigt viktig. Den handlar om att regeringen inte har ordning och reda på arbetsmarknaden. Jag uppmärksammade detta i Almedalen. Det visade sig att 55 av 55 granskade
företag på något sätt bröt mot de avtal som Migrationsverket hade
tecknat för att få gästarbetare att komma till vårt land och arbeta. Det
var 55 av 55, alltså 100 procent, som bröt mot avtalet. Det handlar om
sämre arbetsmiljö, arbetsvillkor, arbetstider men också löner. Det är en
aktiv lönedumpning som regeringen låter ske. Det tycker jag är fel.
Jag tycker att de löntagare som är här i Sverige och utför arbete,
alldeles oavsett från vilket land de kommer, ska ha de avtalade löner
och villkor som gäller i Sverige. Därför har vi avsatt pengar för att få
till stånd en sådan förändring av politiken.
Denna lössläppthet som råder i dag där endast marknaden ska husera
och där löntagarna lämnas ut ställer vi inte upp på. Därför vill vi
återupprätta en arbetsmarknadspolitik som också fungerar för
löntagarna. (Applåder)
Anf. 17 JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:
Herr talman! Jag är inte säker på att de 10 miljonerna räcker till
särskilt stora förändringar i det avseendet. Men det är i varje fall bra att
ambitionen finns. Nu ser det inte ut att finnas någon majoritet för det.
Vi har en ganska stabil majoritet i riksdagen för de nya reglerna för
arbetskraftsinvandringen och den aktiva lönedumpningspolitiken. Men
det kan förändras på olika sätt.
Håkan Juholt säger att han i debatter vid varje tillfälle kommer att
visa att jag har fel. Tyvärr beskrev han i den korta repliken inte med ett
enda ord varför jag har fel.
Det var inte min mening att här dra i gång debatten om debatten

och debatten om huruvida man kan stå bredvid den ena eller andra i
debatter, hur det uppfattas och så vidare. Jag ville bara uttrycka min
glädje över att Håkan Juholt valde att delta i debatten.
En förutsättning för att vi ska kunna diskutera är att vi båda deltar i
debatter. Jag har ingen ambition att få med mig Håkan Juholt på min
sida vad gäller allting. Men en del är vi ändå överens om, och det kan
man framhålla.
Anf. 18 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Det är många som delar din glädje, Jimmie, över
dagens debatt. Det är jag helt övertygad om.
Demokratin bygger på att partierna debatterar, låter åsikter mötas,
tar strid med varandra och försöker övertyga medborgarna om vad
som är rätt och fel. Det som skiljer ut ditt parti är att ni står på en
grund som inte bygger på alla människors lika värde. Det skiljer dig
från mig. Därför är det mycket svårare för mig, för att inte säga
omöjligt, att inleda ett samarbete med dig.
Sverigedemokraterna är inte ett parti som Socialdemokraterna
kommer att samarbeta med. Ni är ett borgerligt parti. I åtta av tio
omröstningar i riksdagen stöder ni aktivt regeringen. Fredrik Reinfeldt
är direkt beroende av dig i åtta av tio omröstningar för att få vara kvar
som Sveriges statsminister, annars skulle han snabbt reduceras till en
avgående moderatledare.
Det är du som håller regeringen vid liv. Du är en borgerlig politiker.
Försök inte ge sken av att du är en socialdemokrat eller står på löntagarnas sida! Du är borgerlig rakt igenom. (Applåder)
Anf. 19 LARS OHLY (V) replik:
Herr talman! Det är lätt att instämma i mycket av det Håkan Juholt
sade från talarstolen. Vi ser en eroderande välfärd. Vi ser hur människor drabbas av vanvård på äldreboenden. Ett boende i Vällingby var

ett exempel i går. Vi ser hur det satsas allt mindre på den generella
välfärden.
Det är 50 000 som har utförsäkrats från sjukförsäkringen sedan
regeringen tillträdde. En tredjedel av alla arbetslösa får numera ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Av dem som är arbetslösa som
hade heltid är det 4 procent som numera får 80 procent av tidigare lön.
Detta är förskräckliga siffror. De handlar också om vad regeringen har
åstadkommit. Den har använt det utrymme som har skapats till att
sänka skatter. De skattesänkningarna kostar, och det vill regeringen
glömma bort. Dess värre verkar också Socialdemokraterna glömma
bort det.
När ni lägger fram ert alternativ till regeringens ekonomiska politik
har jobbskatteavdraget och skattesänkningar kostat 70 miljarder kronor,
och av dem återtar ni 2,5 miljarder.
De 2,5 miljarderna drabbar ingen fattig. Det är sant. Det är de som
tjänar över 50 000 kronor som får en sakta avtrappning, och den som
tjänar över 1 miljon om året blir fråntagen sitt jobbskatteavdrag. Men
det räcker inte.
När man gör på det sättet kommer man snart i ett läge där man inte
har råd att höja taket i a-kassan och i stället för att satsa på kvalitet i
välfärden satsar på RUT-avdrag till dem som har råd.
Det skiljer tolv månader mellan regeringens skattepolitik och
Socialdemokraternas. Jag har högre ambitioner för Sverige än så.
Anf. 20 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Tack, Lars, för din beskrivning av ett Sverige där välfärden eroderar! Det är många medborgare i vård land som dagligen
känner i magen: Kommer det att finnas en bra äldreomsorg för mig när
jag behöver den? Kommer det att finnas för mor och far? Kommer jag
att få komma ut i friska luften? Kommer det att finnas lagad mat där?
Kommer vi att ha råd med varandra? Om jag drabbas av arbetslöshet

eller sjukdom, vilket kan hända oss alla omedelbart, kommer jag då att
tvingas lämna huset, tvingas jag då leva i fattigdom?
Detta är någonting som äter sig in i varje familj. Det gäller även
dem som har det bra och dem som har det riktigt bra. De känner att
Sverige i grund och botten håller på att ändra kurs och slå in på en väg
som inte är prövad i vårt land tidigare men som har prövats i många
andra länder.
Det handlar om att återskapa ett förtroende för välfärdsmodellen, att
säga till medborgarna: Det finns faktiskt en chans att vi i morgon
klarar jämlikheten och välfärdsmodellen.
Men då måste vi investera i varandra. Då måste vi ta ansvar för
varandra. Vi är bara nio miljoner invånare som bor i det här landet.
Alla måste bidra efter sin förmåga. Därför är det rimligt att de som
tjänar mycket också betalar mer i skatt. Sedan kan våra partier ha olika
ambitionsnivå med detta. Så länge jag har varit medlem av Socialdemokraterna, sedan 1976, har Vänsterpartiet alltid haft högre ambitioner när det gäller att höja skatterna. Den här debatten är inget
undantag.

Naturligtvis är regeringens politik än mindre snygg och än mindre
vacker. Men det hjälper inte om inte ni står för ett alternativ. Där menar
jag att ni har en hemläxa att göra. Välfärd måste betalas – av var och en
efter förmåga och åt var och en efter behov.

Anf. 21 LARS OHLY (V) replik:
Herr talman! Våra ambitioner handlar inte i första hand om att höja
skatter utan om att finansiera välfärd. Det handlar om att inte trampa
fel nu och att inte bli ett släpankare till regeringens skattesänkarpolitik,
vilket jag anser att Socialdemokraterna är på väg att bli. Ni försöker
bromsa lite grann och halvera RUT-avdraget. Varför ska vi ha ett RUTavdrag när det finns så stora brister i hemtjänsten, i äldreomsorgen och
i den behovsprövade välfärden? Varför inte satsa pengarna där i
stället?
Det beror på att ni inte har råd. Ni har inte råd med det därför att ni
vägrar att inse att det hänger ihop – skatter och välfärd. Därmed går ni
regeringens ärenden, menar jag. Det är inte snyggt. Det är inte vackert.

Anf. 23 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (KD) replik:
Herr talman! Jag tänkte ta upp den tråd som var på tapeten här för en
liten stund sedan och som handlar om Socialdemokraternas budgetförslag.
I mina hemtrakter strax söder om Jönköping finns det en ort som
heter Vaggeryd. Den har en Icabutik, som nästan varje svensk ort har.
Där jobbar ett tiotal unga personer. Med den politik som Håkan Juholt
och Socialdemokraterna föreslår kommer denna Icabutik att drabbas av
ökade personalkostnader på i storleksordningen 300 000–400 000
kronor per år. Vad kommer det att innebära för de unga personer som
jobbar där? Vad kommer det att innebära för detta företag?
Om vi tar upp detta på en annan nivå och pratar om kommun- och

Anf. 22 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Jag tror att hemläxorna är ganska jämnt fördelade i den
här debatten, Lars. Det gäller också mellan våra partier.
Det är viktigt att säga att välfärden ska vara generell. Den ska inte
bygga på nådegåvor. Det är ett intellektuellt haveri när det införs
skatteavdrag för att ge gåvor. Då går vi från välfärd till välgörenhet.
Självfallet ska resurserna användas till att stimulera välfärdstjänsterna –
inte till att stimulera dem som av sin nåd vill ge något till någon annan.
Det är barmhärtighet.
Vi har högre ambitioner med svensk välfärd, med detta samhällsbygge och med denna idé om ett Sverige än att det ska bygga på
barmhärtighet och välgörenhet. Där går en skarp skiljelinje mellan
socialdemokratin och den borgerliga regeringen. (Applåder)

landstingssektorn handlar det om 3 miljarder kronor per år. Det är
3 000 miljoner kronor mindre till kommuner och landsting. Detta
kommer att spela roll för hur många sjuksköterskor, hur många
socialarbetare, hur många brandmän och hur många förskollärare man
kan anställa. Denna kostnad på 3 miljarder kronor motsvarar 5 000
personer. Det är 10 000 färre händer i välfärden. Det här var inte ert
budskap i valrörelsen, Håkan Juholt. Är det här vad Sverige behöver?
Vad blir bättre av att ni tar 3 miljarder från Sveriges kommuner och
landsting? Vad blir bättre av att ni tar pengar från välfärden? Vad blir
bättre av att ni gör det dyrare att anställa unga personer? (Applåder)
Anf. 24 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Jag ser det som ett sundhetstecken och ett friskhetsbevis, Göran Hägglund, att det endast är Socialdemokraternas budgetförslag som diskuteras i landet såväl i kammaren som i medierna,
bland företagare och skolor och i allmänheten. Ingen kommer ihåg det
ni inte föreslog, för ni föreslog ingenting. Det är därför fullt logiskt att
det är vår politik som diskuteras och att varje partiledare väljer att tala
om Socialdemokraternas politik. Det är sunt i grund och botten.
Låt mig ta ditt exempel och säga att det finns något som din
Icahandlare behöver mer än någonting annat: kunder som kan handla.
Det behövs kunder som kan komma in och köpa någonting hos
handlaren. I vårt land i dag, där du är ansvarig, går var fjärde pojke ut
gymnasieskolan utan att ha fullgjort den. 25 procent, var fjärde ung
pojke, slutar gymnasieskolan utan att ha fullgjort den. Denna unge
pojke blir arbetslös eftersom ingen anställer någon som inte har
gymnasieutbildning. Då kan han inte försörja sig. Då har han inte
pengar så att han kan gå in till din Icahandlare och köpa en tidning
eller en falukorv. Så hänger ekonomin ihop.
Du väljer att stimulera det sista ledet – handlaren. Det är en kortsiktig lösning som inte kommer att bygga Sverige starkt långsiktigt.

Jag stimulerar det första ledet. Jag gör den unge pojken anställningsbar
så att han kan ta ett jobb och försörja sig och därmed handla hos
Icahand-laren. Det är ett ekonomiskt kretslopp som är en
välfärdsmodell. Detta har inte tänkts ut av några kristdemokrater. Det är
socialdemokratisk politik som bygger på detta. Vi är så få i landet att vi
måste investera i varje människa. Då måste man också se unga
människor på detta sätt.
Låt mig avslutningsvis säga att ett läge där Kristdemokraterna tycker
att det är viktigare att sänka momsen på restaurangerna än att investera
i gymnasieskolan så att ungdomarna blir anställningsbara inte är
någonting annat än ett politiskt haveri, Göran Hägglund.
(Applåder)
Anf. 25 Socialminister GÖRAN HÄGGLUND (KD) replik:
Herr talman! Anledningen till att det är Socialdemokraternas motion
som diskuteras är att där finns uppenbara blottor. Man har inte tänkt
hela vägen. Vi har lagt fram en budget som innebär ett ansvarstagande
för Sverige också i den mycket allvarliga ekonomiska situation som vi
nu befinner oss i där 98 procent av de resurser som går till hushållen
går till de 30 procent av människorna som har det sämst ställt.
Detta är en budget för människor som behöver hjälp och stöd. Det är
en budget som tar ansvar för framtiden, till skillnad från Socialdemokraternas budget. Socialdemokraterna är ansvariga för den skola som
inte fungerar så bra som den borde. Det är det som är skälet till att vi på
område efter område reformerar skolan för att den ska fungera bättre –
för att denna unga person inte bara ska kunna köpa falukorv utan för att
han eller hon också ska kunna få det här jobbet.
När Håkan Juholt presenterar sin politik kvarstår faktum:
Kostnaderna blir högre för Icabutiken i Vaggeryd. Det blir dyrare för
landstingen och kommunerna. Pengarna räcker inte till. (Applåder)

Anf. 26 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Ni får koordinera er i regeringen, Göran Hägglund. I
ett tidigare replikskifte redde jag ut med Björklund hur mycket vi
kompenserar kommunerna. Det kan du ta med honom sedan.
Den andra frågan gällde Icahandlaren i Vaggeryd. Jag återkommer
gärna dit; det är en fantastiskt fin del av landet och en vacker del av
Sverige. Men det är inte bara så att där går ungdomar som inte får jobb
och inte kan handla. Du har dessutom ordnat det så att du har tvingat
ut dem som bor i denna ort och som har blivit sjuka, kanske
cancersjuka, i fattigdom. Det ökar inte köpkraften. Det gör det inte
lättare för Ica-handlaren att det i bygden bor ungdomar som inte får en
gymnasie-skola så att de blir anställningsbara och kan försörja sig och
sjuka människor som Göran Hägglund har tvingat till fattigdom därför
att han har prioriterat skattesänkningar för dem som tjänar allra mest.
Det är en totalt felaktig bild av hur samhället ska organiseras. Ni
står för en blåkopia av Moderaterna. Ni slåss om vem som är längst till
höger om Moderaterna. Fortsätt gärna den interna fajten i borgerligheten! Sverige behöver ett alternativ. (Applåder)
Anf. 27 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):
Herr talman! Europa håller andan. Europa håller andan därför att de
politiska och ekonomiska frågorna om hur den kris som finns i delar
av vår kontinent ska lösas ännu inte har fått sina svar. Europa håller
andan därför att många av Europas befolkningar är oroliga i ett läge
där stats-finanser inte håller ihop, där arbetslöshet växer och där stora
sparpro-gram nu rullar ut över Europas befolkningar.
Det är en följd av den skuldkris som följer på den finanskris som
Europa och stora delar av världen har upplevt sedan 2008. Det leder i
sin tur till avmattning. I nervösa tider håller vi hårdare i våra sparpengar. Vi konsumerar mindre. Det är en avmattning som tyngst
drabbar de länder som redan är drabbade, men det får också konse-

kvenser för andra länder.
Sverige påverkas i hög utsträckning. Också här ser vi en avmattning.
Också här ser vi hur det hotar jobb och våra offentliga finanser. Det ska
vi ödmjukt erkänna. Så fungerar vår värld. Vi är påverkade av vad som
sker runt omkring oss. Det är än tydligare i ett land som har hälften av
sin ekonomi i exporthandeln. Om det inte ser bra ut i vår omvärld
kommer det också att påverka jobb och efterfrågan i Sverige. Det är
viktigt att påpeka det. Det förs väldigt ofta en politisk debatt i det här
landet där det ställs frågor som om Sverige var ett slutet kärl där svensk
ekonomi är helt opåverkad av allt som sker i vår omvärld och där
Sveriges riksdag kan fatta beslut om vad arbetslöshet och räntor ska
landa någonstans. Det är bara att fatta beslutet så rättar verkligheten in
sig, men så ser det inte ut. Vi är i hög grad beroende av vad som sker i
vår omvärld. Det är viktigt att vi har det som en utgångspunkt.
Regeringen ger tre viktiga besked i det läget. Det första är att det
bästa sättet att bygga skyddsvallar mot oro i omvärlden är att ta bättre
ansvar för den egna ekonomin och inte köra ned Sverige i de diken där
andra befinner sig. I de länder där man inte bara har låtit som oppositionen i Sverige har låtit de senaste åren utan också har genomfört deras
politik har man tappat greppet om de offentliga finanserna. Det leder
till breda besparingar, sänkta löner och höjda skatter. Vi ser nu att det
drabbar Europas folk och snart sagt varje europeiskt land, inklusive
länder som Danmark och Finland. Det kommer precis till gränsen mot
Sverige. Sverige är nästan det enda utstående undantaget. Vi pratar om
satsningar, reformer och en ordnad ekonomi. Vi tar ansvar för ekonomin. Vi ser till att ha balans i de offentliga finanserna när alla andra
försöker hantera stora skulder. Vi har minskat våra samlade skulder.
År 2006 när jag tillträdde som statsminister kunde vi mäta hur stor
andel av vår samlade ekonomiska kraft som utgjordes av skulder. Det
var ungefär 45 procent när vi tillträdde. Det intressanta är att då låg
Storbritannien på samma nivå. Nu har Storbritannien fördubblat sina

skulder och passerat 90 procent. I Sverige sjunker våra skulder. För år
2012 presenterar regeringen att vi går ned under 40 procent.
(Applåder)
Vad får detta för konsekvenser? Dagens Industri berättar i dag om
hur man över hela världen söker sig till säkra svenska statspapper.
Man är så angelägen att få komma in i tryggheten hos en välskött
ekonomi att Sverige nu handlar statspapper som i realiteten ligger
under real-räntan. Det är i princip gratis för Sverige att låna. Jag vill
påpeka att det inte är länge sedan Sverige befann sig i ett helt annat
läge då stats-skuldens räntor likt gökungen åt upp våra resurser till
sjukvård och skola. Nu ser det annorlunda ut. Alliansregeringen har
hållit hårt i de offentliga finanserna. När behovet av att avsätta pengar
till att betala statsskuldsräntor blir mindre lösgörs resurser som vi kan
rikta till det som bygger Sverige starkt. Att ta ansvar för ekonomin är
det bästa sättet att stå emot oron i vår omvärld.
Till det lägger vi en tillväxtpolitik. Det är vår arbetslinje att aldrig
släppa fokus på arbete för annat. Det ska löna sig att arbeta. Vi ska
sänka kostnaderna för att anställa. Vi ska uppmuntra entreprenörer att
vilja satsa och växa i Sverige. Det ska vi göra dels därför att det är bra
för Sverige, dels därför att det har ett egenvärde att människor har
jobb. Det ger människor en identitet. Man blir sedd. Man får
arbetskamrater. Det ger möjlighet att stå på egna ekonomiska ben. Det
ska sättas före allt annat. Jobben kommer först när alliansregeringen
formulerar sin tillväxtpolitik. (Applåder)
Vi har haft en uttalad utgångspunkt att minska bidragsutbetalningarna till arbetsföra människor och i stället föra resurser till det som
bygger Sverige långsiktigt starkt. Det har givit resultat. I valrörelsen
2006 sade jag och Alliansen att det inte är långsiktigt hållbart att ett
land med bara 9,4 miljoner invånare har 555 000 förtidspensionärer. I
tio och ett halvt år med Göran Persson förtidspensionerade vi bort en
stor del av en arbetsför befolkning. 147 människor om dagen förtids-

pensionerades varenda dag som Göran Persson hade makten över
Sverige. Det var 555 000 förtidspensionärer samtidigt som vi bara var
9,4 miljoner. Nu har de sjunkit i antal. I september 2011 är vi nere på
426 000. Det är en väsentlig minskning av antalet förtidspensionärer.
Det är en konsekvens av en politik som har satt arbete främst och som
sade: Nu är det nog med den politik som tidigare drevs! (Applåder)
Vid sidan av de 555 000 förtidspensionärerna stod en jättekö av dem
som var på väg ut från svensk arbetsmarknad. Den politik som bedrevs
för att dölja arbetslösheten innebar att 180 000 blev långtidssjukskriva.
Så blir det när man inte har någon arbetslinje. Då döljer man arbetslösheten. 180 000 långtidssjukskrivna har nu blivit strax över 110 000.
Jag är stolt över denna förändring av Sverige. Vi ska ta ytterligare steg.
Vi ska göra tydligt att det inte är bidrag till arbetsföra människor som
bygger det här landet starkt. Att människor har en egen inkomst och ett
eget arbete måste vara svaret både nu och långsiktigt på hur Sverige ska
överleva i modern konkurrens.
Därför är det viktigt att konstatera att trots finanskris, trots lågkonjunktur och trots kinesisk konkurrens mot våra industriföretag har
sysselsättningen i Sverige vuxit under alliansregeringens år vid makten.
När vi tillträdde var det 4,5 miljoner svenskar som arbetade. Nu är det
4,7 miljoner. Det bygger resurser att satsa på välfärden. Det bygger
resurser för att Sverige långsiktigt ska stå starkt. (Applåder)
Den som har ordning i ekonomin ägnar mindre tid åt att betala
statsskuldsräntor. Den som inte lovar allt till alla, den som har en
arbetslinje och ser till att fler jobbar och att mindre resurser går till att
utbetala bidrag till människor som är arbetsföra kommer att kunna satsa
på sammanhållning. Det har denna regering gjort. För mig handlar
sammanhållning om att se utsatta människor i krisen. Vi sade inte:
Skicka in pengarna i bankerna eller täck förlusterna i förlust-tyngda
företag! Vi sade: Satsa på människor i krisen! Bygg ut resurser som
hjälper till med omställning att komma vidare i arbetslivet! Satsa på

fördelningspolitiskt motiverade insatser till grupper som har små
ekonomiska marginaler!
Det syns i årets budget. En garantipensionär – det är väldigt ofta en
kvinna som har låg pension – får både en uppskrivning av sin pension
2012 och förstärkningar i bostadstillägget när man har höga boendekostnader som motsvarar uppemot 400 kronor mer i månaden nästa år.
I stora delar av Europa ser pensionärerna stora nedskärningar. I
Sverige för vi en politik som gör att just de pensionärer som har de
minsta ekonomiska marginalerna kan få förbättringar 2012.
Vi förbättrar för utsatta barnfamiljer genom att höja barndelen i
bostadsbidraget och förstärka möjligheten att få ut bostadsbidrag. Det
är en politik för sammanhållning, men den bygger helt och hållet på
vår arbetslinje och vår förmåga att ta ansvar för Sveriges ekonomi. Det
är så vår politik hänger ihop. Den som har en politik för jobb och
tillväxt och den som har ordning på de offentliga finanserna är den
som är bäst på att hålla ihop Sverige. Det är Alliansens ansvarstagande
för det här landet. (Applåder)
Anf. 28 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Ingen kan nog lyckas bättre att bringa i bevis min tes
om att det inte finns några idéer för framtiden än moderatledaren själv
när han väljer att ta en debatt med Göran Persson. Jag har
telefonnumret till Göran Persson. Han tillhör den politiska historien i
riksdagen, där också du befinner dig. Jag talar om framtiden.
(Applåder)
Säg bara till så ska jag knyta ihop er!
Min poäng var ändå att tala om de resurser vi har nu. Du har sagt så
länge att det inte finns några resurser, men de resurser vi har måste vi
använda på bästa sätt för att rusta Sverige starkt för morgondagen. Ni
lägger 20 miljarder – 40 miljarder på två år, 60 miljarder på tre år – på
någonting som experterna säger inte ger vare sig jobb eller tillväxt.

Jag använder i stället de resurserna till att bygga bostäder, infrastruktur
och satsningar på gymnasieskolan så att våra ungdomar blir anställningsbara. Det är min bild framåt. Det är min beskrivning av vart vi
ska. Det är min dröm om morgondagen.
Om politiken slutar att beskriva en vision för framtiden är det klart
att endast förvaltandet återstår. Jag lyssnade på Monica Zetterlund i
morse. Vart tog ni vägen ljuva drömmar om en morgondag? Drömmer
du över huvud taget om en morgondag där våra hushåll har bostäder
som är ombyggda klimatsmart, där vi bygger om 60 000 lägenheter på
så sätt att vi kan bo hållbart i framtiden? Drömmer du om en gymnasieskola där ungdomarna faktiskt kan lära sig så mycket att de blir
anställningsbara? Drömmer du om en ny Öresundsförbindelse, en
Norrbotniabana och drömmer du om en tunnelbana i utbyggnaden av
Stockholm?
Det fina är att det inte bara är drömmar. Det är finansierat. Jag
använder ju mina pengar till att göra dessa satsningar i stället för att
dela ut dem till skattesänkningar som dina experter säger inte har någon
verkan. Har du över huvud taget några idéer om Sveriges
framtid? (Applåder)
Anf. 29 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik:
Herr talman! Det viktiga är alltså att förstå värdet av att hålla ihop
ekonomin. Den som kör i diket kan prata mycket ideologi men kommer
att finna att det man får leverera till sina väljare är nedskär-ningar. Det
är väldigt få av Europas politiker som har gått till val på att de ska
sänka pensionerna, att de ska genomföra stora besparingar i skolan eller
höja skatter. Men det är det de gör. Chocka inte din befolkning! Håll
ordning på ekonomin! Det är det som är grunden för att kunna stå för
annat som förbättrar. Det har vi också gjort.
Vi satsar på det som bygger Sverige långsiktigt, på infrastrukturinvesteringar, där vi har fyllt igen tidigare luftslott som vi ärvde.
Löftena känns igen hos Håkan Juholt också i dag. Det finns ingen

finansiering för alla de satsningar på infrastrukturen som Socialdemokraterna här har nämnt. Det finns någon första miljard. Det
handlar om att någon annan ska ta resten av kostnaderna.
Vi känner igen det. Vi ärvde detta. Vi har fyllt det med reellt
innehåll. Vi bygger ut. Vi har satsat på forskning på historiska nivåer.
Vi har i varenda budget sett Jan Björklund kunna bevisa detta och ta
fram nya satsningar på skola och lärarfortbildning, kunskapssatsningar
och ökade resurser till både grund- och gymnasieskola. Det bygger
Sverige långsiktigt.
Vi satsar på anställbarhet. Vi har byggt om arbetsmarknadspolitiken.
Vi har en Arbetsförmedling som numera är inriktad på att människor
faktiskt ska få stöd i omställningen. Vi har aktiva jobbcoacher. Det
handlar om att öka sin förmåga, att bli bättre på att söka jobb. Tro mig,
det spelar roll. Jag har träffat väldigt många av de ungdomar som är
arbetslösa som ofta har sökt jobb på fel sätt eller inte tror att man kan
få jobb i det här landet. De får nu ett mer aktivt stöd att faktiskt söka.
Vi gör detta. Vi tillför ytterligare resurser också i den här budgeten.
Det är rätt inriktning. Men det börjar med att ha ordning. Det börjar
med att inte lova allt till alla. Det är därför Håkan Juholts politik inte
fungerar för Sverige. (Applåder)
Anf. 30 HÅKAN JUHOLT (S) replik:
Herr talman! Det är tur att de som var ansvariga på 30-, 40- och 50talen inte hade de låga ambitioner som du har, eftersom alla inte kan
åka statsrådsbil till och från jobbet. Tunnelbana är ett infrastrukturprojekt för en stad som ska växa. Stockholm kommer att växa. Då måste
vi bestämma oss. Ska man kunna förflytta sig i den växande staden
eller ska man inte? Politiker som inte har ambitioner att möta
morgondagen med ett ansvarstagande kommer endast att hamna i
gårdagen, i ett stillastående land.
Min främsta kritik mot dig är att du har fört ut Sverige i ett bidragsberoende. Sedan du blev statsminister har socialbidragstagandet ökat

mer än någonsin tidigare. Med 13 procent har det antal hushåll ökat
som går på socialbidrag sedan du blev statsminister. Det innebär att
man har fått en förstörd sjukförsäkring och a-kassa och i stället tvingas
leva på försörjningsstöd. Det drabbar kommunerna så att de inte kan
bygga ut skolan. Du vältrar över kostnaderna från staten till kommunerna. Det garanterar inte välfärden och det gör det dessutom sämre för
medborgarna. Det är en bidragslinje som du är ansvarig för.
(Applåder)
Anf. 31 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M) replik:
Herr talman! Först och främst byggs kommunernas ekonomi av
arbetade timmar. Den som är bäst på jobben är också den som är bäst
på att säkra välfärden.
Vi har också säkrat kommunernas och landstingens finansiering
genom en svår kris. Vi satte välfärden främst. Vi lovade också väljarna
det i valet 2010 och genomförde det i årets budget.
Håkan Juholt undervisar nu en Stockholmsgrabb, uppvuxen i
Stockholms förorter, i hur det är att åka tunnelbana. Ödmjukheten är
påtaglig! Jag har alltså levt i den här staden hela mitt liv. Jag har åkt
tunnelbana. Jag har varit på Djurgårdsmatcher. Jag har åkt morgon, jag
har åkt kväll. Jag vet nog en del om detta, Håkan Juholt, som du saknar
kunskaper om.
En sak vet jag, och det är att man inte lovar ut stora satsningar som
man själv inte betalar. Det är nämligen inte staten som bygger
tunnelbanor i det här landet. Det är landstingen. Och det finns ingen
finansiering i er budget för detta.
Mönstret känns igen. Det är de stora orden utan täckning som är
Håkan Juholts syn på hur man ska bedriva politik. (Applåder)
Därmed är det slut med Juholts anförande och repliker på det och
Reinfeldts anförande och Juholts repliker på det. De följande
anförandena 32-117 utesluts här.

Moderaterna och socialdemokraterna
Hur det blir beror på vem som vinner av moderaterna och socialdemokraterna. Moderaterna dominerar alliansen och socialdemokraterna är det parti som kan och måste utmana moderaterna. Men budgetdebatter och partiledardebatter blir man kanske inte klok av. Alla är
ju så duktiga och välvilliga och alla andra så usla.
Reinfeldt säger inte uttryckligen att han vill minska statens makt
fastän det är det han vill. Han har statsmakten i sin hand men vill
avskaffa statsmakten. Han vill avskaffa utanförskapet säger han , men
vill egentligen öka den, låta individerna själva bestämma över sina liv
och försörja sig i konkurrens med andra utan statens inblandning.
Moderatpolitiken går emot den politik socialdemokraterna alltid
förökt driva och som tidigare här i stort sett beskrivits i
DET BORGERLIGA SAMHÄLLET: I TUR OCH RETUR?
Lars Trägårdh APRIL 2011 TIMBRO
www.timbro.se/innehall/?isbn=9175668116&flik=4
Där står bl a:
“ Det borgerliga samhällets uppgång och fall
.... I den svenska historieskrivning som kom att dominera från början
av 1800-talet, uppfattas svensk frihet som ett resultat inte bara av folklig självorganisering – böndernas kamp mot adelns ständiga försök att
underkuva dem – utan även som frukterna av en lagbunden centralmakt som såg till nationens och det allmännas bästa– den gode kungen
och hans oförvitliga förvaltning. Denna positiva syn på såväl staten
som folket kom i modern tid att axlas av den svenska socialdemokratin, vars historiska styrka låg just i denna pregnanta kluvenhet. Socialdemokraterna kom att göra anspråk på att vara både en folkrörelse
underifrån och ett statsbärande parti ovanifrån, både kung och allmoge
i form av en nationellt sinnad arbetarrörelse och

ett reformistiskt socialdemokratiskt parti som såg den demokratiska staten som det bästa redskapet för att förverkliga demokrati,
jämlikhet och rättvisa.
Under 1930-talet kom denna nations- och statsvänliga syn att leda till
en politik där tanken om ett solidariskt ”folkhem” ersatte den mer bittra
idén om klasskamp och revolution.
I folkhemsideologin ingick idén om jämlikhet och individuellt
oberoende som grundläggande ideal. Målet var att frigöra arbetare och andra som inte tillhörde överklassen från inte bara fattigdom i rent ekonomiska termer utan även allehanda förnedrande
och förödmjukande former av personligt beroende. Detta gällde
såväl den gamla patriarkala familjen som andra hierarkiska och
patriarkala institutioner i det svenska samhället, från auktoritärt
styrda företag till privata välgörenhetsorganisationer och toppstyrda kyrkor.
Med andra ord kom socialdemokraternas syn på civilsamhället att bli
komplex. Å ena sidan var partiet självt byggt på arbetarrörelsen som
var en av de stora folkrörelserna. Denna del av det borgerliga samhället
bejakade man givetvis. Folkrörelserna såg man som inte bara legitima
utan som grundläggande för individens demokratiska bildning, speciellt
för unga människor och de bönder och arbetare som kom från en
mindre bemedlad bakgrund och fick lära sig hur man organiserar sig,
sköter en förening, för protokoll, fattar beslut i demo-kratisk ordning
och representerar egenintressen på ett sätt som kan harmoniera med det
bredare samhällsintresset.
Men samtidigt såg man det som sin roll att med staten som redskap befria medborgarna från det negativa beroendet av andra
delar av civilsamhället, det vill säga den del av det borgerliga civilsamhället där filantropi och välgörenhet ingick som dominerande
inslag. I detta fall var målet att skapa det som senare kom att kallas
välfärdsstaten, det nätverk av institutioner och rättigheter som

ökade jämlikhet och minskade såväl fysisk fattigdom och sociala
klassklyftor som kulturell misär och social stigmatisering.
Ingen medborgare skulle vara beroende av familj eller välgörenhet, utan staten skulle garantera allas grundläggande rättigheter till fundamentala nyttigheter som skolutbildning, sjukvård
och äldreomsorg. Alla svenska individer – män, kvinnor, äldre,
barn, sjuka och handikappade – skulle med statens hjälp kunna
leva oberoende liv i trygghet och frihet, var målet.....”
Sammanfattningsvis:
Ett reformistiskt socialdemokratiskt parti som ser den demokratiska
staten som det bästa redskapet för att förverkliga demokrati, jämlikhet
och rättvisa.
I folkhemsideologin ingår idén om jämlikhet och individuellt oberoende som grundläggande ideal. Målet är att frigöra arbetare och andra
som inte tillhör överklassen från inte bara fattigdom i rent ekonomiska
termer utan även allehanda förnedrande och förödmjukande former av
personligt beroende. Detta gäller såväl den gamla patriarkala familjen
som andra hierarkiska och patriarkala institutioner i det svenska samhället, från auktoritärt styrda företag till privata välgörenhetsorganisationer och toppstyrda kyrkor.
Målet är att skapa en välfärdsstat, ett nätverk av institutioner och
rättigheter som ökar jämlikhet och minskar såväl fysisk fattigdom och
sociala klassklyftor som kulturell misär och social stigmatisering.
Ingen medborgare ska vara beroende av familj eller välgörenhet,
utan staten ska garantera allas grundläggande rättigheter till
fundamentala nyttigheter som skolutbildning, sjukvård och
äldreomsorg. Alla svenska individer – män, kvinnor, äldre, barn, sjuka
och handikappade – ska med statens hjälp kunna leva oberoende liv i
trygghet och frihet.

DN 30 dec 2011:

“Åsa Moberg: De gamla problemen har ersatts med nya”
“Reformer brukar framställas som lösningen på problem. Varför
skulle de annars genomföras? Undrar om alliansregeringen ibland
funderar över den frågan. Många reformer som drogs igång med stor
politisk frenesi efter förra valet inte har lett till de avsedda resultaten.
En mandatperiod är kort. Efter regeringsskiftet 2006 såg det ut som om
alliansen inte vågade tro på mer än fyra år vid makten. Allt måste
ändras, genast. Här några exempel bland allt som inte gick som
planerat.
Hemlösheten skulle minska, eller rent av utrotas, som Ulf Kristers-son
(M) sa när han tillträdde som socialborgarråd i Stockholm 2006.
Ingenting mätbart hände och något lärde han sig: som socialminister
lovar han ingenting om någonting. Inte ens vräkningar av barnfamiljer
har upphört, påpekade experterna i Maria Larssons (KD) utredningsgrupp i ett inlägg på DN Debatt på julafton i år.
A-kasseavgiften höjdes dramatiskt i yrken med hög arbetslöshet. Det
skulle skapa fler jobb. Den enda tydliga effekten blev att högavlönade
fick lägre a-kassa medan lågavlönade flydde facket för att de inte hade
råd. De förlorade därmed sitt skydd vid arbetslöshet.
Och skolan. Alla förstår att det tar tid att reformera den, men en
tredjedel av varje årskull går ut nian utan behörighet till gymnasiet. Jan
Björklunds (FP) nya lärlingslinjer lockar få eftersom de inte ger
behörighet för högskolestudier. 13 000 i varje årskull får aldrig något
jobb. I avslutningsprogrammet i UR:s utomordentliga serie ”Sveriges

bästa skitskola” med Natanael Derwinger fick vi veta att de kostar
samhället 150 miljarder kronor – per årskull. Det har nationalekonomen Ingvar Nilsson räknat ut. Alla satsningar på barn och unga är
lönsamma, sedda i det perspektivet. Tyvärr har ingen i uppgift att se ett
samhällsekonomiskt helhetsperspektiv.
Utanförskapet skulle bekämpas. Men allt fler mellan 20 och 24
hamnar utanför: 2003 hade 7 658 förtidspension, i mars i år hade 13
926 aktivitetsgaranti, en ökning med 79 procent. Jobbgarantin för unga
då? Tja: ”De mätbara effekterna är inte helt glasklara… Det är i alla
fall inget som tyder på att det inte fungerar”, säger Claes Olsson,
Arbetsförmedlingens analyschef, till TT.
Det är mer än man kan säga om rehabiliteringsgarantin: bland
dem som inte fått del av dessa åtgärder kommer fler tillbaks i arbete än
bland dem som har fått det. De sjuka blev inte heller, som regeringen
trodde, arbetsföra av att utförsäkras ur sjukförsäkringen. För mig är
den reformen ofattbar. Hur kan en regering ställa tusentals människor
utan försörjning?
Privatisering som lösning på någonting över huvud taget vill få
förespråka i Caremaskandalernas tid. Ändå vill jag försiktigt påminna
om att dålig äldreomsorg har funnits i alla tider. Kanske är detta ett
område som kräver annat än politik? De politiska reformerna leder inte
till lösningar, de ersätter gamla problem med nya.
Åsa Moberg moberg.lekholmen@telia.se “

“DN 31 dec 2011:

Bild av Bard om alliansregeringens utförsäljning av
välfärden.

Gyllene tillfälle för Socialdemokraterna.
Del av artikel i DN 30 nov 2011.
Göran Johansson (S), tidigare kommunstyrelsens ordförande i
Göteborg, “Göteborgs starke man”:
“När nu den borgerliga regeringen står ganska tom på idéer
borde det vara ett gyllene tillfälle för socialdemokratin att
profilera sig på ett antal viktiga områden.
Riskkapitalbolagens agerande inom sjukvården är ett exempel, men
samma sak pågår när det gäller små och medelstora företag som köps
upp. När ”bruden är uppklädd” är det dags att sälja vidare, ofta till
utländska riskkapitalister. Fortsätter denna utveckling kommer vi
knappast att ha några företag i Sverige som kan växa och ge arbetstillfällen här hemma. Andra exempel är sjukförsäkringen, ungdomsarbetslösheten, den kommande avregleringen av kollektivtrafiken och
kanske den viktigaste frågan: att man sänker skatterna för att vid
senare tillfälle kunna skära i välfärden på grund av brist på pengar.
Denna ideologiska fråga är kanske den mest avgörande för
välfärden i Sverige under de kommande åren.
Valet kommer att stå (eller kanske rentav står redan) mellan välfärdens utveckling eller avveckling. Solidarisk finansiering eller
att var och en betalar själv. Det är bra att socialdemokraternas
budgetförslag granskas och debatteras. Men varför granskas
regeringsmakten så lite?
Klasskillnaderna har ökat under den borgerliga regeringen och
arbetslösheten accepteras i dag mer eller mindre som en självklarhet. I

längden är det inte hållbart. Sverige behöver satsa på utbildning och
också genomföra stora investeringar som leder till fler jobb och tillväxt,
men som samtidigt bidrar till bättre miljö och mindre utsläpp av
koldioxid genom till exempel satsningar på ny teknik och nya
transportsystem. För att göra allt detta möjligt behövs en politik med
spetsen mot framtiden.
Det är nu hög tid att också på allvar ifrågasätta om vård och skola ska
bedrivas av bolag som gynnar enskilda aktieägare. Är det verkligen
rimligt att låta privata företag med vinstintresse fortsätta ha ansvar för
människor som behöver stöd och som ibland på grund av sjukdom inte
ens har möjligheter att kunna föra sin talan fullt ut? Visst, ägarna vill
ofta göra ett bra och ansvarsfullt jobb, men vi kan inte blunda för att det
trots allt är vinstintresset som är det främsta motivet för att äga och
driva företag.
Jag menar att de tillgångar, mestadels skattepengar, som finns inom
vård och skola också ska finnas kvar i verksamheterna och inte skickas
vidare till skatteparadis eller hamna i några aktieägares fickor. Gustav
Möller (S), som på sin tid bland annat var socialminister, myntade ett
par klassiska citat som står sig även i vår tid: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” och ”Endast det bästa är gott nog åt
folket”. Avarter inom den vinstdrivande vården kan aldrig accepteras
även om det också finns några goda exempel. Handlar det om människors väl och ve hjälper det inte med några bra exempel. Det handlar
ytterst om trovärdighet.
Den senaste tidens debatt visar dessutom att det är oerhört svårt och
komplicerat att detaljreglera vård, omsorg och utbildning i avtal som
går att följa upp på ett vettigt sätt. Sammantaget är jag därför mycket
tveksam till att vi ska ha vinstdrivande företag inom vård, omsorg och
skola.”

DN 29 nov 2011:

“Carema-gate bör vara slutet för vinst i vården”
“Vanvården av de gamla på boenden som Vintertullen, Kampementet, Koppargården, Tallbohov har skapat en bred misstro som
förstärks av att bolag som Attendo och Carema blivit synonyma
med bonusar till cheferna och skattefria vinster. Men denna breda
misstro behöver nyanseras. Det är inte vårdsektorn i allmänhet
som behöver ifrågasättas, inte mångfalden eller alla de privata
alternativen. Det är i vinstdrivna bolag som vanvården
uppdagats.”
“Det handlar om aningslösa väljare, som röstat fram dessa lösningar.
Det handlar om en del politikers marknadsfundamentalism och
bristande kompetens i upphandling. Och det handlar om en kultur av
girighet med bonus kopplad till snabba vinster som P G Gyllenhammar
ser i hela näringslivet, och som har triumferat över etik och kvalitet.
1. Den påstådda marknadslösningens haveri ser vi på producentsidan i Caremas strategi med skattefrälse och ”bonus i stället för
blöjor”, och på brukarsidan där gamla inte kan göra de välinformerade val som marknadsmodellen förutsätter. Anställda (vårdpersonal,
lärare) och brukare (gamla, sjuka, elever) förödmjukas i många fall till
underkastelse under en svagt reglerad marknads villkor, allt mer driven
av finanssektorn, inte av reell produktion av varor och tjänster.
”Kontroll” är nu mantrat från höger och vänster, från Carema, Risk
kapitalföreningen, Svenskt Näringsliv. Och visst, mätbara krav på
personaltäthet och bemanning, arbetsmiljö, utbildning, mat, samt
utvärderingar och sanktioner måste stärkas. Kontrollbehov finns
oavsett vårdens regi. Meddelarfrihet och projekt som ”Vita jobb” som

använder upphandlingslagar för att motverka social dumpning är
komplement. Upphandlingsregler bör förändras så att de underlättar för
mindre och ideellt drivna verksamheter.
Kontroll är svårt. När det gäller mänskliga värden som hur de gamla får
omsorg och de unga kunskap är det särskilt svårt att formulera exakta,
mätbara krav. Närmast omöjligt och ytterst kostsamt är det att
kontrollera organisationer som har mål (vinst), på tvärs med uppdragsgivarens mål (kvalitet i vård och skola). I grundkursen i organisationsteori får man lära att transaktionskostnaderna i marknadslösningar ofta
är höga. Storföretag som Carema väljer därför själva internt oftast
planering i stället för marknad.
Det är juridiskt svårt att hindra riskkapitalbolagens flytt av vinster
genom höga internräntor och de kräver redan kompensation. Kontrollspiralen fortsätter, med motvilliga utförare vars affärsjurister vet att
finna nya trix i lagens utkanter. I försvarsplaneringen för årtionden sen
kallades detta ”taktisering” och ”kapprustning” . Det forskade man om
på Foa och försökte hantera för att få effektivitet, bland annat genom att
söka bygga organisationer som strävade efter gemensamma mål. Det är
till sist inte genom skarpare vapen man minskar intressekon-flikten, det
är genom att röja undan orsaken – i vårdsektorn vinstin-tresset.
Regeringen och Carema gör inte skillnad på aktiebolag och ideella
verksamheter. HSB skriver om värdefullt ”företagande” i allmänhet. De
bortser ifrån att privatisering kan handla både om bolag av typ Carema
och Attendo och om stiftelser som Ersta diakoni. För ett par år sedan
föreslog Socialdemokraternas Carin Jämtin (DN 28/7 2009)
begränsningar i vinstuttag, men idag säger socialdemokratins vård- och
skolpolitiker ingenting, eller mumlar om lite lagom vinst. Önskas alltså
bolag som inte drivs effektivt utifrån det mål de har på en marknad?

Man kan sakna en verklighetsbaserad analys: Vi bejakar privata
alternativ, men hade fel som släppte in vinst i välfärden, vi ändrar oss!
Att seriösa stiftelser som Ersta diakoni tvingas konkurrera med aktiebolag utan etik, det har politiker lagt grunden för. I länder runtom oss
gäller att offentligt finansierad välfärd ska drivas utan vinstsyfte eller
att vinster återinvesteras i verksamheten.
2. Ett alternativ vore offentlig drift, t.ex. bilprovningen, apoteken
och delvis inom vård, skola och omsorg. Äldrevården i offentlig regi
är dock inte problemfri för kommunernas besparingar har slagit hårt
mot alla, oavsett driftform. Kunskapsläget är osäkert, men att den
dyrbara privatiseringsvågen inte lett till det lyft i effektivitet som
målades upp är uppenbart, bland annat i SNS-studien ”Konkurrensens
konsekven-ser”.
3. Det tredje alternativet är mångfald och kvalitet i icke vinstdrivna
former, kommunala och privata. Det knyter an till de ursprungliga
ambitionerna med privatiseringarna: nytänkande och effektivitet
genom lokalt förankrade kooperativ, och ideella organisationer som
stiftelser och föreningar. Nu finns också ”Aktiebolag för verksamhet
som inte drivs i vinstsyfte”.
För några månader sedan hoppade Ersta diakoni av en anbudskarusell
om rehabilitering till strokepatienter. Ersta hade gott renommé, men
med de villkor som Stockholms stad formulerat ansåg man sig inte
kunna ge en vård av tillräcklig kvalitet. Även HSB har avstått från att
delta i upphandlingar. Ersta och Stockholms Borgerskap upphörde
med sin hemtjänst sedan nya principer reducerat möjlig tid hos de
gamla. Avknoppade privata Södermalms Hemtjänst AB överväger
nedläggning av samma skäl.

Andra meddelade att visst kunde man ordna bra vård billigt! Entreprenörer som likt Caremas Carl Gyllfors påstår att drivkraften är
vårdkvalitet och inte pengar. Det är hyckleri och närmast brott mot
Aktiebolagslagen. Och, mycket riktigt, Carema lär räkna med hela 20
procents avkastning på kapitalet och hade de senaste åren betydligt mer.
Riskkapitalisterna älskar vård och skola där de med skattepengar utan
risk kan göra vinster som de likt moderna sjörövare för med sig till
skattkammaröar som Jersey och Cayman.
Riskkapitalbolagen är ett uttryck för finanssektorns allt mer dominerande roll i ekonomin. Robert Reich, Bill Clintons arbetsmarknadsminister och nu professor vid University of California, har sagt att
”Wall Street arbetade tidigare för näringslivet, nu arbetar näringslivet
för Wall Street”; det gör också svenska skattebetalare.
Vi behöver inte sådana företag i den svenska välfärden. Men nu fogas
fler namn till listan, Stadshuset planerar att kommunala Katarinagården
ska tas över av Attendo. Landstinget privatiserar i psykiatrin trots
negativa erfarenheter och upphandlar St Görans sjukhus med lägsta
kostnad som mått. Ansvaret vilar tungt på dem som inte agerar nu när
vi vet.
Carema-gate bör vara slutet för vinst i vården. Alternativet till
kontrollracet med vinstdriven och ”finansialiserad” vård är en mångfald
av idéburna organisationer där effektivitet och innovation främjas
genom kompetent upphandling och utvärdering och i tillitsfullt samspel
mellan politiker, brukare och anställda. Det var tanken med
privatiseringarna.
Åke Sandberg sthlm.debatt@dn.se “
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ALLT OM: Missförhållandena inom äldrevården

DN 23 dec 2011:

“Larm om vanvård utreds sällan ute i verkligheten”
“Allmänheten larmar staten om missförhållanden inom äldreomsorgen varannan dag. Men i 94 fall av 100 bryr Socialstyrelsen
sig inte om att kolla upp bristerna på plats. Det visar en granskning som DN har gjort. “
“Kållekärr i Bohuslän, februari 2011. En äldre man skickar ett rop på
hjälp till Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. I sitt brev skriver han
att tolv personer på äldreboendet är inlåsta på avdelningen och att de
nästan aldrig får komma ut.
Personalen hinner dessutom inte ge honom den medicin som läkaren
har rekommenderat. Enligt ordinationen ska han få fyra tabletter var
fjärde till sjätte timme, men i verkligheten kan det dröja nästan ett
dygn. Det gör att han nu slår larm till Socialstyrelsen, den myndighet
som har ansvar för tillsynen av svensk äldreomsorg.
Mannen får genast ett ärendenummer och en handläggare, men bara två
veckor senare är ärendet nedlagt. Vi ska strax återkomma till
Socialstyrelsens svar.
Varannan dag slår någon person i Sverige larm till Socialstyrelsen om
missförhållanden inom äldreomsorgen. Som DN skrev i onsdags
handlar en stor del av anmälningarna om bristande bemanning, men
även om undernärda åldringar och problem med trygghetslarm.
Men Socialstyrelsens granskning av anmälningarna sköts nästan enbart
ifrån skrivbordet och sällan genom besök på äldreboendena. Nedskrivna planer och dokument får oftast större betydelse än problemen i sig.

DN har gått igenom samtliga anmälningar från privatpersoner under
nästan två års tid, mellan den 1 januari 2010 och den 3 november
2011. Endast i sex procent (22 stycken) av de färdiga utredningarna
har myndigheten åkt ut på antingen en föranmäld eller en oanmäld
inspektion.

– Normalt är det en skrivbordsutredning som vi gör. Sedan har vi en
ambition att samla på oss kunskap om vad klagomålen ger oss och gör
inspektioner på en mer aggregerad nivå. Tyvärr gör vi inspektioner lite
för sällan, säger Erik Höglund, enhetschef på Region Öst på
Socialstyrelsen.

I fallet med den äldre mannen i Bohuslän gjorde Socialstyrelsen ingen
utredning alls. Efter två veckor avslutades ärendet och myndigheten
svarade mannen att han kunde kontakta antingen chefen på
äldreboendet eller en sjuksköterska på kommunen.

Varför händer det att ni lämnar över anmälningar till
kommunerna?

Liknande svar har Socialstyrelsen skrivit vid 26 tillfällen sedan januari
2010. I några fall har myndigheten skickat anmälan direkt till
kommunen, den instans som Socialstyrelsen ska granska.
De flesta anmälningar utreds, men dessa sker nästan uteslutande
genom skrivbordsjobb. Kommunen eller omsorgsbolaget får yttra sig
skriftligt och Socialstyrelsen gör oftast sedan en sammantagen
bedömning utifrån yttrandet, anmälan och eventuella dokument. Ibland
ger de kritik.
Förra året fick Socialstyrelsen tips om att en person på ett
äldreboende på Kungsholmen i Stockholm inte fick nödvändig hjälp
med toalettbesök. Dessutom saknades sociala aktiviteter.
Socialstyrelsen begärde in ett yttrande och konstaterade sedan att det
fanns en ”genomförandeplan” där sociala aktiviteter beskrivs. Även
”toalettassistans” med särskilda tider fanns nedskrivna i en plan.
Vad som däremot inte framgår från Socialstyrelsens utredning är om
toalettbesöken och de sociala aktiviteterna enbart finns på papperet.
Fokus har alltså legat på dokument.

– Kommunerna ska ha ett eget kontrollsystem och kunna ta hand om
avvikelser som de får kännedom om. Vi kan inte vara på alla ställen –
överallt jämt.
Det ska sägas att Socialstyrelsen även utför inspektioner på
äldreboenden som en del av olika projekt, exempelvis när de granskat
bemanningen på nätterna. Vi har endast granskat ärenden som
privatpersoner initierar med en anmälan.
DN har varit i kontakt med flera handläggare på Socialstyrelsen som
tycker att myndigheten inte utreder klagomål i den mån man borde.
Anmälningar läggs ofta på hög och handläggningstiderna är långa.
DN:s granskning visar att det i genomsnitt tar fem månader från
anmälan till att ärendet har utretts. I vissa fall dröjer det mer än ett år.
Det uppmärksammade fallet med 90-åriga Anneli Möller som svalt
ihjäl på ett Caremaboende i Vänersborg anmäldes och utreddes av
Socialstyrelsen tidigare i år.
Två tjänstemän genomförde en oanmäld inspektion, men utan att ens
ta upp det aktuella fallet. I stället fokuserade de på dokumentation och
bemanning – och kom fram till att allt var bra.

Ändå backade Carema nyligen och medgav brister i hur de tagit hand
om Anneli Möller. Några veckor efter Socialstyrelsens beslut
kritiserade dessutom Vänersborgs kommun Carema för att de hade för
lite personal på boendet. På den punkten hade Socialstyrelsen inga
anmärkningar alls.
– De väljer att göra en tillsyn med inriktning på dokumentationen – det
är ju skrämmande, säger Anneli Möllers svärdotter Anett Galfvensjö.
Kristoffer Örstadius
kristoffer.orstadius@dn.se “

DN 22 dec 2011:

“Anställda uppmanas tävla i att spara pengar”
“Carema uppmanar anställda att tävla om hur mycket de kan
spara in på de äldres mat, inkontinenshjälpmedel och förbrukningsartiklar – samtidigt som den fasta kostnaden redan ligger
under det normala. Det framgår av interna dokument som DN tagit
del av.”

“ 369 anmälningar och över 5.000 sidor
DN har begärt ut samtliga anmälningar hos Socialstyrelsen från
privatpersoner som rör äldreomsorgen mellan den 1 januari 2010 och
den 3 november 2011. Under perioden tog myndigheten emot 369
anmälningar. Vi har rensat bort fall som Socialstyrelsen avslutat på
grund av att anmälan inte berör deras tillsynsverksamhet eller om
klagomålet inte är tillräckligt konkret.

“– När tio boende ska äta köper man in mat för sex eller sju, avslöjar
en anställd på äldreboendet Kastanjen i Järfälla.
”Som en liten tävling varje månad – se vilken avdelning som legat på
minst kostnad. Kanske ge varann tips och förslag samtidigt. Meningen
är hämtad ur ett dokument från personalpärmen på Caremas korttidsboende Kastanjen i Järfälla. Nästan varje budgetdokument avslutas med
ett: ”Detta är en utmaning, detta måste vi klara. Det gäller att titta över
sin beställning och se vad man verkligen behöver”, eller, ”Kostrådet
föreslår att enheterna utmanar varandra. Beställningsresultatet
kontrolleras månadsvis och de som lyckats bäst uppmärksammas på
något sätt.”, undertecknat – ledningen.

Vi har läst allt material, sammanlagt över 5.000 sidor. Vi har läst
utredningarna för att se vad Socialstyrelsen utrett. Vi har även bedömt
handläggningstiden, alltså skillnaden mellan anmälningsdatum och
beslutsdatum (första besluts-datum, inte uppföljningsbeslut).

– Allt handlar bara om att spara, spara, spara. Förr tänkte jag mycket på
att spara och ha en framtid men nu hatar jag det där ordet, säger en
anställd på Kastanjen.

Så säger lagen
Sedan den 1 januari 2010 har Socialstyrelsen hand om all tillsyn som
rör vård och omsorg. Tidigare hade landets länsstyrelser uppdraget att
övervaka så att socialtjänstlagen efterlevs, där äldreomsorgen ingår.”

Nyckeltalen för inköp av inkontinenshjälpmedel (”blöjor, underlägg,
hygienbyxa, katet-påsar”) och förbrukningsmaterial (”städmaterial,
tvättmaterial, handskar, tvättlappar, toapapper, servetter, kontorsmaterial etc.”) på avdelningen ligger på 9 respektive 12 kronor per
dygn och boende. En anteckning i marginalen visar att man sänkt
kostnaden för förbrukningsmaterial med ytterligare 5 kronor per

boende. Enligt personalen får nyckeltalen aldrig överskridas.
– Det måste räcka, oavsett om det blir kaos på avdelningen. Men de
äldres behov varierar. Vissa veckor har en del diarré och vi behöver
beställa in mer, men det får vi inte. Då måste vi hitta på egna
lösningar, som att vika ihop underlägg i stället för blöja, säger
sköterskan.
Vid måltider beställer personalen alltid färre portioner än antalet
boende – med förklaringen att några inte vill äta. Ändrar sig den
boende får han eller hon nöja sig med en smörgås och kex eller så
delar personalen upp den beställda maten på fler – så att tio personer
får äta för sju. Även måltidsservetter snålas det in på, enligt DN:s
källor. En måltidsservett rivs i fyra delar för att räcka till fler.
– Man skäms, de är vuxna människor och får en pytteservett. Ingen
annanstans i samhället gör man så här, säger en anställd.
DN har tagit del av ett protokoll från de anställdas arbetsplatsmöte.
Där står det bland annat att man av besparingsskäl ska sluta att
använda medicinkoppar. Det står också att anställda måste ”Tänka
ekonomiskt och besparingar gällande vinylhandskar. Hur använder jag
det? Behöver jag använda det?”
– För att spara pengar ska vi ge medicinen till de äldre direkt i handen.
Vinylhandskar får vi bara använda när vi ska lägga om infekterade sår,
typ mördarbakterie. Annars måste vi använda glatta plasthandskar när
vi tvättar de äldre i rumpan. De kostar några kronor mindre per paket,
men de går jättelätt sönder och man får bajs på händerna. Dessutom
skaver de mot de äldres rumpor, säger en anställd.

Det senaste året har varit en mardröm för boendets anställda. Det
började med att personalen tvingades städa. Nu både tvättar de, städar,
sköter vaktmästarens uppgifter och gör sitt eget jobb. Enligt
legitimationen är de skyldiga att ansvara för de äldres omsorg och
hälsa. Nu fylls deras tid av annat.
Samtidigt har arbetsgivaren dragit ned på personal. Sjuka ersätts inte
och anställda skickas hem de timmar som lagen inte kräver en
minimibemanning. Pennor och kontorsmaterial ska personalen ta med
sig hemifrån.
– Folk skickar sina föräldrar till korttidsboende för att de inte klarar
av att ta hand om dem själva. Men hur ska jag som ensam personal
kunna ta hand om tio såna när två vill gå på toaletten, en vill ha kaffe,
två behöver byta blöja? Det är inte mänskligt. Man gör verkligen sitt
bästa men det fungerar inte. Vi mår inte bra. Vi klarar helt enkelt inte av
det här, säger en anställd.
I förra veckan kom beskedet att Järfälla kommun tar över driften av
boendet från augusti 2012.
– Tack gode gud att kommunen tar över. Då slipper jag Caremas
städutbildning.
Städutbildning?
– Carema skulle betala en städerskeutbildning som vi sjukpersonal
skulle gå. Vi har aldrig fått gå en utvecklingskurs, men nu ska vi gå
städerskeutbildning, fast vi är utbildade sjuksköterskor och
undersköterskor.
Josefine Hökerberg josefine.hokerberg@dn.se”

“Carema hamnar lägst i DN:s kostnadsjämförelse
DN har bett Demensförbundet och Stockholms stad att jämföra
Caremas nyckeltal från avdelningen på Kastanjen med andra boenden
som också erbjuder samtliga inkontinenshjälpmedel och
förbrukningsmaterial.
Exempel 1. Caremas avdelning på Kastanjen i Järfälla:
Inkontinenshjälpmedel: 9 kronor per dygn och boende
Förbrukningsmaterial: 12 kronor per dygn och boende.
Enligt anställda har kostnaden för förbrukningsmaterial sänkts till 7
kronor per dygn och boende.
Exempel 2. Attendoboende i Täby:
Inkontinenshjälpmedel: 15 kronor per dygn och boende.
Förbrukningsmaterial: 14 kronor per dygn och boende.
Exempel 3. Kommunalt boende
Inkontinenshjälpmedel: Kostnaderna för inkontinenshjälpmedel på
stadens kommunala boenden kan variera mellan 10 och 18 kronor per
boende och dygn, beroende på om boendet står för samtliga
inkontinenshjälpmedel eller inte.
– Om ett korttidsboende inte står för alla inkontinenshjälpmedel ligger
det sannolikt i den lägre skalan, säger Marita Åkersten, strateg på
stadens äldreförvaltning.
Förbrukningsmaterial: Ungefär 15 kronor per dygn och boende.
Det har varit svårt att få tag i jämförbara siffror från stadens
kommunala boenden, eftersom de inte bryter ned budgeten på
nyckeltal per dygn och boende för inkontinenshjälpmedel, enligt

Marita Åkersten. I stället görs en helårsbudget som man sedan varierar
efter behov. Nina Hallgren, samordnare vid Blackebergs kommunala
äldreboende:
– Vi arbetar inte med siffror utan får ta så många blöjor som det behövs.
Vi beställer så mycket som gick åt förra veckan plus det som behövs
den här veckan om behoven är förändrade, säger Nina Hallgren.”
“ DN har tagit del av interna dokument från Caremas äldreboende
Kastanjen där ledningen uppmanar de anställda att tävla om hur mycket
de sparar in på mat, inkontinesnhjälpmedel och förbruknings-artiklar.
De anställda uppmanas också att släcka bränder på äldreboendet själva,
eftersom det kostar pengar att ringa räddningstjänsten.”

DN 23 dec 2011:

”Jag förstår inte hur personalen orkar”

Men enligt DN:s uppgifter stämmer inte heller det. Prisuppgifterna som
är tryckta på dokumenten gällde senast i förrförra veckan.

“Fackförbundet Kommunal och Demensförbundet rasar över
uppgifterna i DN:s artikel om Caremas arbetsvillkor. Samtidigt
dementerar företaget. ”Det gör ont att de inte ens kan erkänna
vad de gjort”, säger en anställd på Caremas Kastanjen.”

– I så fall har de ändrat efter att kommunen meddelade att de skulle
granska Kastanjen. De har tagit bort en massa papper som gällde
ekonomi och hur vi i personalen ska agera för att spara på alla utgifter.
De ljuger.

“I går avslöjade DN att Carema uppmanar anställda på äldre
boendet Kastanjen att tävla om hur mycket de kan spara in på de
äldres förnödenheter.

Kommunals ordförande Annelie Nordström reagerade mycket starkt på
DN:s artikel.

Carema skickade sent på torsdagseftermiddagen ut ett pressmeddelande där man dementerar en del av uppgifterna. Företaget hävdar att det
aldrig – under 2011 – beställts färre portioner än antalet boende och att
man aldrig uppmanat anställda att tävla om hur mycket de kan spara in
på mat, förbrukningsmaterial och inkontinensskydd. Carema skriver
att idén om att tävla kom från en undersköterska 2010 men aldrig
genomfördes.
– Det stämmer i och för sig att uppgifterna finns på pränt men de kom
från ett medarbetarförslag som aldrig genomfördes, skriver Kerstin
Stålskog, chef för äldreomsorgen på Carema Care, till DN i ett mejl.
Men dokumentet som är undertecknat av ledningen är daterat januari
2011 och finns, enligt DN:s källor, fortfarande i personalpärmen.

– Bemanningen är lägre än tidigare och undersköterskor och
sjuksköterskor ska dessutom städa, tvätta, laga mat samt sköta sitt
ansvar för hälsa och omsorg och sköta dokumentation som tidigare
sköttes av läkarsekreterare.
Stina-Clara Hjulström, ordförande för Demensförbundet, är chockad.
– Det här är näst intill stöld av skattebetalarnas pengar och stöld från
de äldre som slitit hela sina liv och betalt skatt för att kunna ha det bra
på ålderns höst.
Hon tycker synd om personalen på Caremas boenden.
– Det måste vara fruktansvärt för dem, jag förstår inte hur de orkar.

– Det är ledningen på Kastanjen som bestämt att vi ska tävla, inte en
undersköterska, säger en anställd till DN.
Carema hävdar dessutom att priset per dygn och boende är högre än
vad som anges på de interna dokument som DN tagit del av.

Josefine Hökerberg josefine.hokerberg@dn.se”

DN Sthlm 27 dec 2011:

“Skandalerna i äldrevården. Vill man ha kvalitet i
vården så finns det inga genvägar”
“En vårdskandal liknande den hos Carema kan hända var som
helst, även på kommunalt drivna äldreboenden. I debatten glöms
det vikti-gaste: Kan man över huvud taget bedriva kvalitetssäker
äldreomsorg med dagens resurser? Det skriver Roland Friberg,
Vårdförbundet. Under årens lopp har antalet sjuksköterskor
minskat till en så låg nivå att hela äldrevården håller på att
kollapsa.”
“Debatten i dag präglas av huruvida riskkapitalbolag kan bedriva
äldreomsorg med nedskärningar i bemanning och inkontinenshjälpmedel. Frågor ställs från höger till vänster om äldreomsorg kan och
bör bedrivas vinstgivande. Vårdförbundet anser att problemet är mer
komplicerat än så.
Kan man över huvud taget bedriva kvalitetssäker äldreomsorg med
de resurser som i dag tilldelas i kommunerna? Vårdskandalen på
Carema Koppargården är bara toppen på ett isberg och symtomatisk
èör den politik som bedrivits inom äldreomsorgen under en lång tid.
En vårdskandal liknande den hos Carema kan hända var som helst,
även på våra kommunalt drivna äldreboenden.
Problemet är att de tjänstmän, och i förlängningen de politiker,
som ansvarar för vården av äldre inte verkar se det. Man ser konsekvenserna i form av skandaler som blossar upp med jämna
mellanrum och förfasas över att riskkapitalbolag driver vård- och
omsorgsboenden som de själva har godkänt.

Mängder av olika lösningar strömmar in från politiker som ofta
handlar om ökad insyn och bättre uppföljning. Det enda man inte tar
upp är direkta lösningar på grundproblemet: Att man under årens lopp
har minskat antalet sjuksköterskor till en så låg nivå att hela äldrevården håller på att kollapsa.
Kommunens budgetering av äldrevården har under det senaste
decenniet stått mer eller mindre stilla. Minibemanningen av sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg har stått på samma nivå eller
minskat under flera år medan omsorgsbehoven hos de äldre på äldreboendena ökat kraftigt.
Det handlar om att en sjuksköterska kan ha det totala omvårdnadsansvaret för 30–50 patienter som ofta är multisjuka och förr
vårdades på geriatriska kliniker eller långvårdsavdelningar på
våra sjukhus. Många gånger handlar det om vård i livets slutskede
och det är inte ovanligt att patienter avlider efter endast en kort tid
på boendet.
Patienterna, de boende som de ibland kallas, ska självklart ha
kvalificerad vård, gott bemötande och god livskvalitet. För det behövs
fler sjuksköterskor, helst specialistsjuksköterskor med kunskap om den
äldre människans behov. De administrativa arbetsuppgifterna med
dokumentation, kvalitetsindikatorer och statistik tar dessutom alltmer
tid. Sjuksköterskan i kommunen tillbringar i dag en stor del av sin
arbetstid med administrativt arbete.
Det centrala i diskussionen är vikten av en hög kvalitet i vården och
det enda som kan säkerställa detta är tillräcklig bemanning och rätt
kunskap. Sjuksköterskan är den yrkesgrupp i kommunen som har den
högsta medicinska kompetensen och har därför ansvaret för att vården

fungerar, såväl medicinskt som när det gäller den viktiga omvårdnaden. Enligt Marta Szebehely, forskare vid Stockholms universitet,
är personaltätheten den främsta kvalitetsfaktorn inom äldrevården. Det
finns ett tydligt samband mellan låg personaltäthet och sämre vårdkvalitet, som exempelvis undernäring och trycksår. Vi har fortfarande
oacceptabelt många smärtsamma trycksår i äldrevården, trots att
det finns gedigen kunskap om hur man gör för att undvika att trycksår
uppstår.
Att det finns tillräckligt med personal är också viktigt för att
hinna med att umgås med de äldre och ge dem ömhet i livets
slutskede. De som ska bekosta äldrevården måste inse att det
krävs både kunskap och tillräcklig bemanning för att kvalitetssäkra vården. Vill man ha kvalitet så finns det inga genvägar.
Vårdförbundet välkomnar kvalitetsindikatorerna och den planerade,
ökade uppföljningen men det måste framför allt finnas möjligheter
att förbättra kvaliteten annars är det ingen vits med det hela.
Gränsen för vad som är acceptabelt gällande sjuksköterskans
arbetsmiljö är för länge sedan överskriden. Arbetsmiljöverket skriver
bland annat att organisatoriska och sociala problem som stress och en
alltför stor arbetsmängd ligger bakom en växande andel av de anmälda
arbetssjukdomarna. Om kommunerna inte snarast ser över arbetssituationen för sjuksköterskor så att vi kan utföra vårt uppdrag på ett
kvalitetssäkert sätt och samtidigt kan utföra en värdig äldrevård så
kommer vi att se ännu fler vårdskandaler i framtiden.
Roland Friberg, vice ordförande Vårdförbundet,
Storstockholms kommunsektion.”

DN 21 nov 2011:

”Dålig upphandling leder till skandaler i äldreomsorgen”
“Ny rapport i dag. Bristerna i den offentliga upphandlingen är
stora, visar det delbetänkande som vi lämnar till regeringen i dag.
Det finns ett tydligt samband mellan till exempel skandalerna i
äldreomsorgen och det faktum att många myndigheter inte sätter
sig in i vad det innebär att gå från egen produktion till köpare av
varor och tjänster. Vi tvingas konstatera att det i dag saknas svar
på om vi skattebetalare får de varor och tjänster som vi betalar för,
skriver Anders Wijkman och Åsa Edman.”
“Skandaler i äldreomsorgen, försenade vaccinationsprogram, djurskyddskrav som inte får ställas och otjänlig sjukhusmat – debatten den
senaste tiden har gått hög kring den offentliga upphandlingen.
De upphandlade varorna och tjänsterna rör viktiga behov för oss
medborgare. Upphandlingen omsluter dessutom stora värden.
Statistiken är bristfällig men uppskattningar pekar på ett värde
mellan 480 och 580 miljarder kronor. Hundratals statliga och
kommunala upphandlande myndigheter samt oräkneliga företag
berörs. Allt detta gör att höga krav måste ställas på effektivitet,
transparens och att de problem som uppmärksammats får en
lösning.
Regeringen har gett Upphandlingsutredningen 2010 i uppdrag att
utvärdera det aktuella regelverket och förbättra den nationella upphandlingsstatistiken. Parallellt pågår EU:s översyn av de bestämmelser
som ligger till grund för den svenska upphandlingslagstiftningen.
Upphandlingsutredningen tar sin utgångspunkt i att offentlig upp-

handling ska leda till goda affärer. Med det avses att tillgodose de
offentliga verksamheternas och medborgarnas behov av varor och
tjänster av god kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad.
Upphandlingsutredningen lägger i dag fram delbetänkandet ”På
jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av den
offentliga upphandlingen”. Där tecknas en bild av verksamheten i
dag som vuxit fram efter dialog med hundratals intressenter på
området. De vanligaste synpunkterna handlar om att:
• en krånglig tillämpning av ett ofta stelbent regelverk begränsar den
offentliga sektorns möjligheter att göra goda affärer,
• kompetensen kring upphandling och inköp är allmänt sett för låg,
• det råder osäkerhet om utrymmet att ta sociala och miljömässiga
hänsyn vid upphandling,
• upphandlade kontrakt sällan följs upp eller utvärderas,
• ett ökande antal överprövningar försvårar för de upphandlande
myndigheterna att anskaffa varor och tjänster.
En slutsats vi drar är att flera av de uppmärksammade problemen
har ett tydligt samband med att många myndighetsledningar inte
axlat rollen som strategiska köpare. Beslut har fattats om
konkurrensutsättning utan att man satt sig in i vad det innebär att
gå från produktion i egen regi till att bli en köpare av varor och
tjänster. För att bli en smart köpare krävs att den upphandlande
myndigheten:

• vet vad och hur mycket man upphandlar,
• utvecklar en affärsstrategi som anger vad som ska köpas och vilken
typ av kontrakt som ska användas,
• vässar sin förhandlingsteknik och förbättrar dialogen med företagen,
• följer upp kontrakten och systematiskt utvärderar de varor och tjänster
som upphandlas,
• arbetar för att öka den enskilde medborgarens valmöjligheter vad
gäller den offentliga servicen, som till exempel äldreboende.
På alla dessa punkter finns stora brister. En enkätundersökning som
utredningen utfört visar att många myndigheter inte kan redovisa
omfattningen av sina upphandlingar. Om man saknar sådan information är det svårt att fatta strategiska beslut. Utredningens arbete för att
utveckla statistiken på området kommer förhoppningsvis att bidra till
en förbättring.
Vikten av att följa upp upphandlade kontrakt är uppenbar. Det visar inte
minst de omskrivna bristerna i bland annat Stockholms äldreom-sorg.
Även bland företagen finns en önskan om bättre uppföljning. Annars
kan mindre nogräknade företag tämligen riskfritt avvika från utlovad
kvalitet i syfte att tjäna mer pengar. De företag som satsar på kvalitet
får då svårt att konkurrera eftersom deras kostnader normalt ligger
högre än deras mindre seriösa konkurrenter.
Bristen på uppföljning påverkar av samma anledning företagens
incitament att satsa på miljöanpassad eller socialt ansvarstagande

produktion. En analys av utredningens enkät visar att endast en
fjärdedel av de svarande myndigheterna gör kontinuerliga uppföljningar. Det är slående att bara denna grupp har funnit brister
vid utförandet av kontrakten. Utredningen tvingas därför konstatera att det i dag saknas svar på frågan om offentlig sektor – och vi
skattebetalare – får de varor och tjänster som vi betalar för.
Det är enligt utredningen angeläget att uppmuntra inköp av hållbara
lösningar. Marginella reduktioner vad gäller klimat- och miljöpåverkan, inom ramen för nuvarande teknik, är sällan tillräckliga. På många
områden – inte minst infrastruktur – behövs mer långtgående förändringar i form av tekniksprång eller andra sätt att organisera verksamheten. OECD:s energiorgan IEA rapporterade nyligen om utmaningarna på infrastrukturområdet för att nå klimatmålen. Vår tro är att offentlig upphandling kan och bör spela en viktig roll som pådrivare för en
långt effektivare energi- och resursanvändning.
Utredningen anser att beställare och upphandlare besitter en stor
potential att ur ett hållbarhetsperspektiv utveckla den offentliga upphandlingen. Genom en mer strategisk syn på upphandlingen kan denna
kapacitet bättre tas tillvara. Men för att det ska kunna ske krävs ett
skifte från detaljstyrande till mer funktionsinriktade upphandlingar.
Dagens regelverk begränsar utrymmet för förhandlingar och dialog
mellan parterna. Detta upplevs som negativt av både myndigheter och
leverantörer. Företagsrepresentanter anger att de ofta inte kan offerera
sina bästa produkter eller lösningar, på grund av upphandlingarnas
utformning och bristen på dialog mellan parterna. Utredningen agerar
därför i syfte att utöka och tydliggöra möjligheterna till förhandling
och dialog under former som gör att principerna om likabehandling
och transparens respekteras.

De problem som utkristalliserats i samband med det ökade antalet
överprövningar är framför allt kopplade till domstolarnas handläggningstider och en oförutsebar kammarrättspraxis. Många
myndigheter försöker självklart minimera riskerna för överprövningar men gör det ofta genom att välja så kallade säkra alternativ. Det leder inte sällan till omfattande kravspecifikationer och val
av det anbud som har lägst pris. Den goda affären riskerar att
komma i skymundan och de innovativa lösningarna blir kvar på
företagens skrivbord.
När en upphandling stoppas i samband med domstolprövning kan de
upphandlande myndigheterna hindras att tillhandahålla nödvändiga
varor och tjänster. Ett stoppat vaccinationsprogram har nyligen fått stor
uppmärksamhet. Utredningen studerar olika alternativ för att komma
till rätta med vart och ett av de beskrivna problemen.
Upphandlingsområdet är fullt av spännande utmaningar. Vår förhoppning är att delbetänkandet leder till bred debatt om de viktigaste
knäckfrågorna. Debatten kommer att återspeglas i det slutbetänkande
som utredningen presenterar i juni 2012.
Anders Wijkman, särskild utredare Upphandlingsutredningen
Åsa Edman, huvudsekreterare Upphandlingsutredningen “

DN 30 dec 2011:

”Obegripligt att regeringen inte har lärt sig av historien”
“Makten och framtiden. Regeringens fyra partiledare har utsett
sig själva till en Framtidskommission. Det är pretentiöst, för att
inte säga pompöst. En Kommission tillsätts när något obehagligt
och svårbemästrat skett, när konflikterna skär som skalpeller
över partigränser och genom valmanskåren. Det är en bisarr
tanke att söka stänga in framtidsdiskussionen i partiledarbur och i
en därtill på oklara grunder utvald expertgrupp, skriver Bo
Ekman.
Det ledande partiet i minoritetsregeringen har påbörjat omskrivningen
av sin politiska historia. Det är inte helt unikt när ett parti börjar tillskriva sig statsbärande status. Partiet tar nu också initiativ till att skriva
ut framtiden. Regeringens fyra partiledare har utsett sig själva till en
Framtidskommission. Syftet är att döma av tidsplanen att bereda
underlaget för den politiska diskussionen i nästa valrörelse, att stå för
problemformuleringen.

Men så blev det inte, trots en 1982 alldeles nytillträdd ”framtidsminister”, den kloke Ingvar Carlsson. Framtiden blev inte som den
tänktes ut. I dag ligger socialdemokratin i spillror. De är förvisso inte
ensamma om att ha vandrat ut i öknen. Alla Europas ”statsbärande”
partier och rörelser under de senaste hundra åren har gått ned i de
gravar som långliga maktinnehav gräver. Historien är en hårdhänt,
obeveklig läromästare. Högmod har föregått fall. Det är obegripligt att
makten aldrig lär sig: att söka hegemonisk makt är alltid början till
slutet. Maktinnehavet sätter ner vitaliteten i lärandet till förmån för det
egenkära rättfärdigandet av att maktinnehavet blivit ”vårt”.
Inget kan bättre ge ”friskhetens klara hy” än att vara sin egen mest
intelligenta opposition. Men för att betjäna ett sådant syfte är inte
Framtidskommissionen sammansatt.

Jag tror aldrig att socialdemokratin offentligt benämnde sig som
statsbärande, även om partiet i praktiken innehade denna i grunden demokratiskt osunda ställning. Den ger makt-hybris, som
obevekligen leder till förfall.

Att tillsätta en Kommission är pretentiöst, för att inte säga pompöst. En Kommission tillsätts när något obehagligt och svårbemästrat har skett, något som de sedvanliga politiska mekanismerna inte
förmår lösa; frågor där konflikterna skär som skalpeller över
partigränser och genom valmanskåren. En Kejne-kommission, en
Energikommission, Palmekommission, Etik- och förtroendekommission, en Estoniakommission. Alla har de handlat om politiska
eller myndighetshaverier. Skulle nu också ”framtiden” vara ett
sådant?

Inget statsbärande parti eller rörelse har överlevt i evärdlig tid. Den
socialdemokratiska maktbasen byggdes till synes ointaglig, omfattade
de flesta samhällsområden. Det tusenåriga riket låg som på rätlinjig
räls. ”Samhället är styrbart” skrev de ledande ekonomerna i en SNSbok 1983.

Men framtiden blir aldrig som det är tänkt, framför allt inte som makten
tänker sig. Det är rent av en bisarr tanke – från den annars så förståndige Per Schlingmann – att söka stänga in framtidsdiskussionen i
partiledarbur, några med darriga mandat, och i en därtill på oklara
grunder utvald expertgrupp.

Det finns goda skäl att anta att den samhällsmodell och de ideologier
som format 1900-talets maktstrukturer bryts ned av en teknologisk
revolution, att den ”kreativa destruktionen” är av en sådan genomgripande natur att föreställningen att partiledare och ekonomer skulle
kunna styra ”framtiden” i grunden är tokot. Det är ”svenskt” att
Kommissionen inte rymmer någon med bakgrund i teknologi (en Brian
Arthur eller Anders Ynnerman), i poesi (en Tomas Tranströmer eller
Bei Dao) eller en curator/kritiker (en Lars Nittve eller Norman
Lebrecht). Urvalet saknar de som har fantasi att frigöra sig från nuets
debatter och strukturer: Påhittarna.
Verklig förändring sker inte på maktens villkor. Obeständigheten
är varats villkor. Samtidens famlande efter ”hållbarhet” (och
politikens och marknadens löften därom) är en eftersläpning av
föreställningen om den tillvarons stabilitet och förutsägbarhet,
som byggde det utopiska 1900-talssamhället.
Men kanske är Kommissionens uppgift att för en stund stötta upp föreställningen om regeringsmaktens beständighet. Jag tar mig därför
friheten att föreslå ett annat format för en framtidsdiskussion än att
forma en Regeringskommission. Idén bygger också på att förnya den
svenska/nordiska modellens framgångsrecept: samverkans och konsensustraditionen. Vi har i långliga tider vetat att komma överens om
att komma överens är en god grund för samhällsbygge.

Framtiden blir att leva i och med komplexitet. Vi kommer att få veta
och kunna så mycket mer. Därför blir lärandet den inre kärnan i allt
värdeskapande, i det vi vant oss att kalla arbete.
2. Erbjud hela Sverige att delta: skolor, studieförbund, konstnärer,
nätverk av alla sorter, företag, forskare, fritänkare, gör lärresor i
samspel och växande gemenskap. Skapa debatter – inte bara på nätet.
Över generations- och intressentgränser. Håll ”de som vet bäst” borta.
3. Etablera en stödorganisation, vars uppgift ska vara att ge metod- och
processtöd, finansiera särskilt kreativa uppslag och frågeställningar.
Den bör vara internationellt sammansatt. Lärande i vår tid kan inte
begränsas till ett nationellt intresse eller territorium. Klimat, miljö,
finans, euro och humanitära kriser visar att spelet inte längre handlar
om att vinna över alla andra. Det handlar om att 193 nationer ska ta
ansvar, inte att ”vi” ska konkurrera ut alla andra.
4. Om statliga medel skall användas måste riksdagen stå bakom beslut
och process. Om enskilda partier vill göra egna utredningar skall
självklart det egna partiet stå för finansieringen.
Det har skrivits och skrivs mycket strunt om framtiden, särskilt av dem
som vill lägga den tillrätta så att den passar för den egna (alltid) begränsade ambitionen utifrån den egna (alltid) begränsade kunskapen.
Ingen kan veta allt men alla kan tillföra något.

Här är mitt förslag:
1. Formulera en huvudfråga för samtal och diskussion om framtid, till
exempel; vad skall vi ha Sverige till? Vi använde den frågan för samtal
om framtid i skolor i samband med millennieskiftet.

För hundra år sedan sattes folkbildning i system i Sverige. Den
drog fram över hela samhället och lade grunden för en ny nationell
identitet. Den gav demokratins genombrott den kunskapsbas detta
förutsatte och behövde.

Nu, när det moderna projektets hierarkiska, rationalistiskt och
nationalistiskt rätlinjiga modeller går sönder, krävs ett annat kunskapsoch institutionsbygge. Den globaliserande verklighetens ömsesidiga
mänskliga, teknologiska, miljö- och ekonomiska beroenden förutsätter
en annan identitet än den nationellt försnävade. Den nya måste byggas
i demokratisk solidaritet med alla de som är delaktiga i att skapa det vi
behöver: energi, mat och kläder men likaså säkerhet, ekonomisk
trygghet och frihet.
Syftet bör vara att vi själva – medborgarna – lär oss att skärpa vår
förmåga att hantera samhällsevolutionens tilltagande och löftesrika
komplexitet. Detta kräver ansvarstagande av oss alla, men också för
alla.
Fotnot. Tokot (=tokigt) är ett ålderdomligt uttryck från 1600-talet.
Bo Ekman, ordförande för och grundare av Tällberg Foundation “

DN 17 juni 2011:

“Svensk skola under OECD-snittet”
“Den svenska skolan är internationellt sett dålig på att stötta
elever med socialt svagare bakgrund. Finland däremot hör till
toppländerna.
Det är den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD som följt upp
resultat från den stora kunskapsmätningen Pisa, där 15-åringar deltar. I
studien har man undersökt i vilken grad eleverna visade toppresultat,
trots att de kommer från ett — i sitt land — lågutbildat och/eller fattigt
hem.
Av de deltagande OECD-länderna placerar sig Sydkorea, Finland och
Japan bäst. Klart under snittet ligger Sverige, med Norge strax före och
Danmark strax efter.
Skolverket har tidigare pekat på att svensk skola blivit mindre likvärdig
— det vill säga alla elever ges inte samma möjlighet att lyckas. Därför
är OECD-analysens resultat inte förvånande, enligt enhetschef Sverker
Härd vid Skolverket.
– Vi ser att socioekonomisk bakgrund betyder lite mer än vad det
gjorde förr och att de sämre blir fler och skiljer sig mer från de högpresterande, säger han.
Förklaringarna är flera, fortsätter han.
– Jämfört med tidigare får eleverna ta större ansvar för sitt eget lärande,
medan läraren tagit ett kliv tillbaka. Resurserna riktas inte heller alltid
dit de behövs mest. Blir vi bättre på detta kommer det säkert att synas i
de svenska resultaten, säger Sverker Härd.
Anna Lena Wallström/TT ”

DN 16 nov 2011:

“Maria Schottenius: Just nu går hela SR:s tablå till
attack: det handlar om skolan”
“Sveriges Radios satsning på ”Den orättvisa skolan” är stor, bred
och viktig.
Sverige har vaknat med en skräll efter Dagens Nyheters avslöjande
av Carema Care och bolagets cyniska metoder för att flytta medborgarnas skattepengar till skatteparadis.
De nya riskkapitalägda apotekskedjorna gör likadant, har det visat
sig. Likaså en del friskolor. ”Välfärdens vandaler” som DN:s politiske
redaktör Peter Wolodarski uttryckt saken. Efter en veckas mindre
dådkraftiga utspel vankades i måndags stor presskonferens med
Anders Borg och berörda. Det borde ju inte vara någon överraskning
att den som ägs av riskkapitalbolag får minimera kostnader och
maximera vinster. Ändå har vi stått med gapande munnar de senaste
veckorna och lyssnat på anhöriga som hittar sina gamla i vanvård,
nervös personal som inte vågar klaga och naiva politiker som hade
trott mer om företag som profilerat sig på vård.
Riskkapitalister ska finnas där det behövs riskkapital, till exempel
när innovativa idéer ska prövas på en marknad. Men inte på ställen där
det finns noll risk. Till exempel vid vård av gamla och sjuka, eller i
skolan. Verksamheter som är kraftigt skattesubventionerade och totalt
riskfria företagsmässigt.
Sveriges Radios stora novembersatsning ”Den orättvisa skolan”, ett
trettiotal program, kom nyhetsmässigt lite i bakvattnet när Caremaskandalen vällde fram. Något motsvarande scoop fanns inte på lager.
Däremot sker radions skolkampanj på bred front. Hela tablån går till
attack: programmet ”Tendens” med samtal, ”Kaliber” med granskning,
”Radioteatern” med teater, ”Språket” med språkfrågor, ”Vetenskapsradion” med forskning, ”Meny” med skolmat och så vidare. Att lägga

ut en matta av beställningsjobb över två kanaler P 1 och P 4 kan ha sina
risker.
Det är inte bara programmen som går i repris, även tankarna som
uttalats de senaste 20 åren går i repris. Men trots allt är det angeläget att
borra i skolfrågorna.
I vården liksom i skolan sker missförhållanden ofta i det dolda:
vanskötsel i vården, mobbning och övergrepp i skolan: ”Skolan är den
mest brottsutsatta arenan för barnen, men brotten syns inte, det finns
inte vuxna på de arenor som barnen rör sig”, sades det i måndagens
ekonyheter. Återinföra vuxna på skolgården. Vad sägs om det?
I måndagens ”Vetandets värld” reflekterar hjärnforskare med anledning av den så kallade Pisa-mätningen som visar att Sverige för tolv år
sedan låg klart över kunskapsgenomsnittet i bland annat matematik. Nu
har Sverige sjunkit och ligger precis i mitten bland de 65 länder som
ingår.
Martin Ingvar, hjärnforskare vid Karolinska institutet, menar att det
är avgörande att läraren ser till att alla hänger med:
– Jag skulle satsa alla resurser på att få med alla ungar på läståget
tidigt. Skolan som inte förmår detta diskriminerar barn som inte
kommer från en social miljö som kompenserar för det, säger han.
Jag tror verkligen samma sak. Studiemedvetna familjer täcker nästan
alltid upp brister i undervisningen men det gör inte familjer utan
studievana. På så vis borras alla elever djupare ner i sin klassbakgrund
och skillnaderna ökar i stället för att minska.
Den svenska skolan har genom åren varit en experimentverkstad för
olika metodiker. För duktiga, motiverade elever går alla sätt, men för
omotiverade fungerar betydligt färre.
Min mamma, som var en av de första speciallärarna, sa att om inte
läraren har grepp om klassen så är det den bråkigaste eleven som har
det. Mycket har ändrat sig i skolan, men inte det.
Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se”

DN 9 dec 2011: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL :

“Tillsammans kan vi förbättra lärarnas arbetssituation”
“ Resultaten i skolan behöver förbättras. Den enskilt viktigaste insatsen är enligt forskningen att utveckla lärarens arbete i klassrummet.
Det betyder att läraren behöver såväl tid med eleverna som tid för att
göra ordentliga förberedelser och bedömningar.
Men används tiden på rätt sätt? Till exempel ger lärarorganisationerna
signaler om för mycket administrativa arbetsuppgifter för lärarna.
Självklart ska lärarna i första hand ägna sin tid åt eleverna och undervisningen. Vi är övertygade om att många av de uppdrag som har en
administrativ karaktär kan lösas med relativt enkla medel, till exempel
med effektiva system för dokumentation, att lärare har tillgång till
datorer och att lärarnas arbete fördelas så att deras resurser används på
bästa sätt.
Från fackligt håll framförs ofta att till exempel bedömningar av elever
och elevernas individuella utvecklingsplaner tar tid från undervisningen. Det stämmer. Samtidigt är det endast läraren som kan och bör
göra detta. Frågan är hur uppgifterna kan lösas på mest effektiva sätt.
Andra arbetsuppgifter som idag åligger lärare är att rätta elevernas
nationella prov och att dokumentera mobbning och kränkande behandling som lärare bevittnar. Som vi ser det har dessa uppgifter en direkt
koppling till elevernas prestationer.
Många nya åtaganden som skolor, rektorer och lärare fått de senaste
åren är resultat av statliga reformer. Några exempel är de individuella
utvecklingsplanerna, nationella prov, betyg i fler årskurser och kravet

på dokumentation när elever behandlas illa. Även kommuner ger ibland
skolorna nya uppdrag.
En ytterligare aspekt är att föräldrakontakterna har ökat och ändrat
karaktär. Det kan ofta vara positivt, men det kan också påverka lärarnas
samlade arbetstid.
Arbetsgivare och fackliga organisationer behöver tillsammans få en
heltäckande bild av hur ovan nämnda och andra uppdrag påverkar
lärarnas arbete i skolan och elevernas resultat. Kan något förenklas,
effektiviseras eller till och med tas bort?
Som arbetsgivare måste vi ta vårt ansvar för skolans arbetsmiljö och att
skapa förutsättningar för läraren att kunna öka elevernas kunskaper. Vi
bjuder därför in Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarna
till en dialog om lärarnas administrativa arbetsuppgifter med
ambitionen att få en gemensam bild av uppgifterna (och hur de ska
lösas).
Alla lärare behöver inte göra nytt och alla behöver inte göra allt. Rektor
har en huvudroll för att verksamheten organiseras på mest effektiva
sätt. I en gemensam översyn bör vi även kunna lära av goda exempel
för att sedan sprida dem brett.
På samma sätt som vi idag har ett brett samarbete kring
skolforskningen hoppas vi nu på ett aktivt samarbete även på detta
område. Ytterst handlar det om hur vi får bättre resultat i skolan.
Ingela Gardner Sundström ordförande för förhandlingsdelegationen
Maria Stockhaus ordförande för utbildningsberedningen”

DN 9 dec 2011:

”Välkommen invit om lärarnas arbetstid”
“Det är hög tid att respekten för lärares professionella ansvar och
förtroende för undervisningen återupprättas. Bara så kan vi skapa
en likvärdig skola i av allra högsta klass. Därför välkomnar jag
Sveriges Kommuner och landstings invit till samarbete, skriver
Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en replik.”
“Sveriges Kommuner och landsting tar initiativ till samarbete om
tillståndet i den svenska grund-, gymnasie- och vuxenskolan (DN
Debatt 9/12). Jag välkomnar sådana samtal, som vid sidan av de
faktiska förhandlingarna är helt nödvändiga inför den stundande
avtalsrörelsen.
Att staten genom flera skolpolitiska reformer delvis tar kontroll
för att skapa ökad likvärdighet i skolan är bra och nödvändigt för
att vända utvecklingen med sjunkande kunskapsresultat.
Samtidigt har dessa reformer genomförts i en skola som har varit
dåligt förberedd för förändringarna. Bara införandet av betygsliknande
skriftliga omdömen och nationella prov i årskurs tre innebär att
lärarnas arbetsbörda ökar med två arbetsveckor – utan att andra
arbetsuppgifter har tagits bort. För 90 procent av lärarkåren har de
administrativa arbetsuppgifterna ökat kraftigt de senaste fem åren.
Lärarna behöver mer tid för varje elev. Därför behöver lärarnas
viktigaste uppgift, undervisningen, skyddas och regleras. Allt mer
undervisning läggs på lärarna i ytterligare fler klasser, med ytterligare fler elever. Därmed minskar tiden för varje enskild elev och
resultaten i den svenska skolan sjunker.

Därutöver har lärare ett stort antal andra arbetsuppgifter, som också
ökar i omfattning. Detta gör att tiden för den viktiga förberedelsen av
undervisningen och återkopplingen till eleverna minskar. Vissa av dessa
arbetsuppgifter ligger naturligt inom lärares uppdrag, exempelvis
föräldrakontakter. Däremot kan man ifrågasätta huruvida exempelvis
rastvaktande och marknadsföring ska få ta värdefull lärartid.
Parterna måste nu ta ett ansvar för att reda ut det kaos kring inte
minst arbetstiden som har tillåtits breda ut sig. Nu behövs en
tydligare struktur i form av arbetsorganisation, schemaläggning
och rutiner, där man tydligt anger vilka uppgifter som ska rymmas
inom lärarnas arbetstid. Det är hög tid att respekten för lärares
professionella ansvar och förtroende för undervisningen
återupprättas. Bara så kan vi skapa en likvärdig skola i av allra
högsta klass.
Metta Fjelkner, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund “

DN 9 dec 2011:

”Ett viktigt besked för Sveriges lärare”
“Den som tror att goda resultat kan levereras i skolan samtidigt
som lärarnas arbetsbelastning bara ökar måste tänka om. Om
SKL är berett till det – och kan få alla 290 kommuner med sig –
skulle det innebära ett stort steg framåt för svensk skola, skriver
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i en replik.”
Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Men yrket är på väg att bli
ohållbart. Allt fler arbetsuppgifter läggs på lärarna vid sidan av undervisningen. Staten och skolhuvudmännen har de senaste åren hällt
mängder av nya uppgifter över lärare och skolledare.
Mot den bakgrunden är inbjudan från Sveriges Kommuner och
landsting, SKL, till samtal om hur man kan rensa i lärares arbetsuppgifter mycket välkommen (DN Debatt 9/12). Det är inte hållbart att lärare hela tiden gör mer av allt samtidigt som det som
höjer undervisningskvaliteten inte kan prioriteras.
Den som vill höja resultaten måste klara av att prioritera
undervisningen - lärarens kärnuppdrag - varje dag. Den som tror att
goda resultat kan levereras samtidigt som arbetsbelastningen bara ökar
måste tänka om. Om SKL är berett att tänka om och kan få alla 290
kommuner med sig i den tankevändan, skulle det innebära ett stort steg
framåt för svensk skola.
Vi kommer att delta i diskussionerna med SKL med följande
ingångsvärden:

1. Det är lärarnas och skolledarnas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag
enligt de nationella styrdokumenten som ska stå i centrum för vilka
arbetsuppgifter som måste rensas bort.
2. I en ny undersökning säger 8 av 10 lärare att arbetsbördan har ökat,
mer av byråkrati och pappersarbete är en stor del. Här finns pålagan i
de s k vab-intygen, en dramatisk ökning av dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och minskat administrativt stöd. Somt stödjer
en hög undervisningskvalitet, medan annat måste rensas bort eller
effektiviseras. Det krävs administrativa och lärarassisterande funktioner samt moderna hjälpmedel.
3. Ska lärare kunna ägna sig åt det som verkligen gör skillnad och
mindre åt pappersexercis, krävs att rektor har ett tydligt mandat från
politikerna att alltid prioritera lärarens undervisning.
Vi är på väg in i en tuff avtalsrörelse för över 200.000 kommunalt
anställda lärare. Förväntningar på rejäla löneökningar är högre än
någonsin, liksom allmänhetens stöd för högre lärarlöner. Vi har en
sökande per plats till lärarutbildningen och allt fler överväger att lämna
yrket. Ska fler vilja vara och bli lärare måste läraryrket uppvärderas. Att
Sveriges kommuner nu vill rensa i lärarnas arbetsuppgifter är ett viktigt
besked. Det behövs för att undvika en nationell lärarkris.
Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet “

DN 5 jan 2012:

”Därför måste Sveriges lärare ha 10.000 mer i månaden”
“Lön och status hänger ihop. Lärarnas låga löner hotar på sikt
Sveriges konkurrenskraft. Nu måste de politiker i kommunerna
som är vår motpart i löneförhandlingarna inse denna utmaning.
Utan rejält höjd lön – ingen statushöjning av yrket. Och utan
statushöjning fortsätter kommunerna att år efter år missa många
av de mest begåvade unga som framtida lärare.Dessutom kommer
många tusen duktiga lärare som varje dag gör stordåd i skolan att
lämna yrket. I den här avtalsrörelsen krävs därför ett tydligt steg
mot 10.000 kr mer per månad, skriver Eva-Lis Sirén.”
“Lärarförbundets viktigaste utgångspunkt inför förhandlingarna i årets
avtalsrörelse är att lärarnas löner tätt hänger samman med Sveriges
konkurrenskraft på sikt. Allt börjar med en bra lärare, det vet vi. I dag
är det alltför få som vill bli en av dessa duktiga lärare. Yrkets status
har urholkats under decennier. Och det är lönenivån som är huvudproblemet.
Lärarförbundet kräver därför att lärarlönerna höjs med 10.000
kronor per månad. Detta är avgörande för att höja läraryrkets
status. Den här avtalsrörelsen måste innebära ett tydligt
I en färsk, och tidigare opublicerad undersökning, sätter närmare
hälften av svenska folket i arbetsför ålder – 46 procent – lärare
som nummer ett på listan över de yrken som nu bör få löneökningar i den pågående avtalsrörelsen.
Det finns en utbredd uppfattning bland svenska folket att lärarnas
löner är på tok för låga. Det är samma människor som via sin

skattsedel betalar lärarnas löner. Det är tydligt att de förstår att om
lärarlönerna inte höjs vill unga människor inte bli lärare. Man ser att de
skickliga lärarna riskerar att lämna yrket för en karriär där ett gott
arbete premi-eras. Även i form av bra lön. Man inser också att svenska
elever då kan hamna på efterkälken i det globala kunskapsrace som nu
pågår.
Har vi inte bra lärare, hjälper inte andra reformer på skolans
område. Det måste landets kommunpolitiker - lärarnas motpart i
de stundande löneförhandlingarna - inse.
I doktorsavhandlingen ”Yrke, status & genus” konstaterar Ylva
Ulfsdotter Eriksson, lektor vid Göteborgs universitet, att läraryrkets
status har sjunkit jämfört med andra yrken sedan de första mätningarna
gjordes i slutet av 1950-talet. I dag placerar sig de olika lärarkategorierna i mittfältet eller under när 2.000 svenskar rangordnar 100 olika
yrken. I toppen finns bland annat ambassadör, läkare, advokat och pilot.
Äldre tillmäter läraryrket högre status än vad yngre gör men alla – ung,
gammal, kvinna eller man – tycker att lärare borde ha högre status än
vad de har i dag.
Den låga statusen syns också tydligt i det minskande trycket på
lärarutbildningen. Höstterminen 2011 sökte 13.119 personer till
lärarutbildning, en minskning med 18 procent jämfört med året
innan. Det innebär endast 1,2 sökande per plats. Vid många utbildningar gapar platserna tomma. Det kan jämföras med utbildningen till högstatusyrket läkare, som har omkring 20 sökande per
plats. Att så få unga människor i dag väljer lärarutbildningen är
djupt allvarligt.

Lärarförbundet har i en undersökning (2011) frågat föräldrar om deras
syn på läraryrket. Bara 5 av 100 föräldrar svarade att de skulle
rekommendera sina barn att i första hand välja läraryrket. Om föräldrarna själva får välja bland yrken som de helst rekommenderar sina
barn väljer de civilingenjör, advokat, läkare, elektriker och snickare.
8 av 10 föräldrar tycker att läraryrkets status borde höjas.
Fakta och attityder ger svart på vitt: läraryrkets låga status och
orimligt låga löner avskräcker unga från läraryrket. Få ser det som ett
framtidsyrke. Det gör att vi inte kan locka unga, skickliga människor
till skolan. De som ska inspirera och utbilda morgondagens läkare,
verkställande direktörer, socionomer och forskare.
De unga ser ett yrke som både betalar sig dåligt och som är pressat.
Man ser ett ohållbart lärarliv. Flera undersökningar bekräftar att lärare
är bland de mest stressade på svensk arbetsmarknad. Om vi vill höja
resultaten i skolan och locka de mest lämpade till yrket måste lärare
sluta tvingas göra mer av allt och ges chans att prioritera undervisning
och kvalitet. Avtalsrörelsen handlar om hur Sveriges framtida tillväxt
ska skapas av en ny generation med nya idéer, god kunskap och ledarskap.
Avtalsrörelsen handlar också om de tolv procent av niondeklassarna som i dag lämnar grundskolan med icke godkänt betyg i kärnämnena och utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program. Varje elev som inte når kunskapsmålen är ett misslyckande. Det innebär stora konsekvenser för den enskilde eleven
som redan vid 15 års ålder riskerar att hamna utanför chansen till
ett utvecklande arbete och framtida valmöjligheter.

Om vi vill att eleverna ska ha rätt till de bästa lärarna krävs en statushöjning av läraryrket. Då krävs ett tydligt besked om att Sveriges
kommuner är beredda att ge lärarna ett ordentligt lönelyft i denna
avtalsrörelse. Det är nödvändigt för att läraryrket ska bli ett attraktivt
förstahandsval för kommande generationer. I dag skiljer det minst
10.000 kronor i plånboken varje månad mellan den som väljer lärarbanan och yrken som systemvetare eller civilekonom – trots att utbildningarna är lika långa. Det är det här lönegapet som gör att statusen
sjunker och allt färre vill bli lärare. Det är det som kan leda oss rakt in i
en nationell lärarkris.
Det är förstås viktigt att samhällets löneökningar ryms inom det samhällsekonomiskt rimliga. Nu har vi ett tydligt märke satt för avtalsrörelsen i det nyligen undertecknade industriavtalet. Lika avgörande för
konkurrenskraften är möjligheten att locka unga till läraryrket och få
skickliga lärare att stanna i yrket. Inom ramen för märket och
samhällsekonomin är den obefintliga kön till läraryrket en av samhällets stora utmaningar. Det är ett problem för hela samhället att så få
vill bli lärare. Det har även industrins parter själva konstaterat.
Nu måste de politiker i kommunerna som är vår motpart i löneförhandlingarna inse denna utmaning. Utan rejält höjd lön – ingen
statushöjning av yrket. Utan statushöjning fortsätter kom-munerna
att år efter år missa många av de mest begåvade unga som
framtida lärare. Dessutom kommer de många tusen duktiga lärare
som varje dag gör stordåd i skolan att lämna yrket. Och tusentals
elever lämnas i sticket och fortsätter gå ut grundskolan utan
nödvändiga kunskaper. I den här avtalsrörelsen krävs ett tydligt
steg mot 10.000 kronor mer.
Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande “

DN 27 dec 2011:

“S vill ha en nationell IT-strategi för skolan “
“Skolverket bör få i uppdrag att utreda IT-lösningar som kan
effektivisera lärarnas många administrativa uppgifter. Det anser
Socialdemokraternas skolpolitiske talesman Mikael Damberg. –
Det saknas en nationell IT- strategi för svensk skola, säger han. “
“Dagens Nyheter skrev redan i början av november om att svensk
skola ligger efter när det gäller IT såväl i undervisningen som i administrationen. Detta vill Mikael Damberg ändra på. Han menar att IT en
viktig del av lösningen på det som enligt honom är en av de viktigaste
frågorna i svensk skola i dag, nämligen hur lärarnas tid ska prioriteras.
–Lärarna upplever att det är så mycket annat än undervisning som
stjäl deras arbetstid. Det skapar en frustration över att man inte kan
hjälpa alla elever som man skulle vilja hjälpa, säger Mikael Damberg.
Arbetsmiljöundersökningar, bland annat från fackörbundetTCO,
visar att lärarnas stress gradvis ökat och i dag tillhör de en av de
mest stressutsatta yrkesgrupperna.
Under flera år har lärarnas arbetsuppgifter blivit allt fler och arbetsdagen fylls numera till allt större del av rapportering och andra administrativa uppgifter. En stor del av dessa kräver att datorer används.
– Ändå saknar fortfarande många lärare en egen arbetsdator i dag.
Alla andra verksamheter som lider av hög stress har ju moderna ITsystem till hjälp. Det är dags för skolan att också skaffa sig ett sånt
för sina lärare, säger Mikael Damberg.
Han tycker att Skolverket ska få i uppdrag att titta över hur man
kan underlätta lärarnas administrativa arbete med smarta IT-lösningar
som alla skolor i Sverige ska kunna använda sig av.

Skolverket skulle även kunna gå längre i att ta fram bra mallar för
alla typer av administrativa uppgifter. Enligt Mikael Damberg är detta
något som han märker en efterfrågan på när han är ute och besöker
skolor. Mycket dyrbar arbetstid läggs på att grupparbeta fram rent
praktiska lösningar på administrativa uppgifter som i stället skulle
kunna gå till pedagogiska diskussioner menar han.
–Alla internationella undersökningar pekar på att vill man lyfta
resultaten i skolan är lärarna det absolut viktigaste tillsammans med
undervisningskvaliteten. Och tid har väldigt mycket med undervisningskvalitet att göra.
Erik Olsson erik.olsson@dn.se
“Bakgrund. Eleverna får inte lära sig IT
När DN i november undersökte hur skolan undervisar om IT visade
det sig att skillnaderna är stora mellan olika skolor. Skolinspektionen,
Skolverket och lärarfacken var dock eniga om en sak: – Som helhet
ligger svensk skola långt efter övriga samhället, sa Linda Källman på
Skolinspektionen. “

DN 29 juni 2011:

”Hög tid att regeringen agerar om friskolorna”
“Mikael Damberg (S): För att höja kvaliteten på våra friskolor
krävs tydligare och tuffare regelverk. En utlovad utredning har
uteblivit och direktiv saknas.
De fristående skolorna har tillfört mycket positivt och är i dag
en naturlig del av vårt skolväsende. Återkommande
skandalreportage om hur en del huvudmän kvitterar ut stora
vinster, samtidigt som kvaliteten i undervisningen och stödet till
eleverna brister, visar dock att regelverket behöver moderniseras.
Större insyn i skolornas ekonomi, samarbetsavtal mellan skolor
och kommuner, tydliga kvalitetskrav och möjlighet att utkräva
ansvar, är några av de åtgärder som bör prövas. Nu måste
regeringen tillsätta den utredning som både S och MP ställt sig
bakom, skriver Socialdemokraternas utbildningspolitiske
talesperson.”
“Det finns en överenskommelse mellan regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att tillsätta en utredning om frågan
om fristående skolor och vinster. Vi är beredda att sätta oss ned
över blockgränsen för att åstadkomma resultat.
Utbildningsminister Jan Björklund utlovade i januari att utredningen
skulle vara tillsatt före sommaren. Nu är vi långt inne i juni och sommaren har börjat men ingen utredning och inga direktiv syns till.
Problemet har inte försvunnit och regeringen bör därför snarast göra
som utlovat.
De fristående skolorna har tillfört mycket positivt och är i dag en
naturlig del av vårt skolväsende. Självklart ska alla föräldrar kunna
välja skola utifrån vad som är bäst för deras barn. Men när de fristående skolorna reglerades i början av 90-talet visste vi inte hur de

skulle komma att utvecklas. I dag ser vi ett stort behov av att modernisera regelverket kring de fristående skolorna. De återkommande skandalreportage om hur en del huvudmän kvitterar ut stora vinster, samtidigt som kvaliteten i undervisningen och stödet till eleverna brister på
de-ras skolor, visar att regelverket måste bli mycket tydligare och
tuffare.
En kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla barn
lyckas. Skolans syfte är att barn och elever ska ges stöd och stimulans att utvecklas så långt som bara möjligt. Vår hållning är därför att skattemedel avsedda för skolan också ska gå till skolan.
Eventuella överskott bör återinvesteras i verksamheten.
För att underlätta framtagandet av direktiven till utredningen vill jag
uttrycka viktiga delar som de bör innehålla.
Kvalitetskraven för både befintliga skolor och nya skolor måste skärpas. För att få starta en skola ska skolan uppfylla tydliga och konkreta
kvalitetskrav som har stöd i skollagen. Det kan handla om att skolan
verkligen sätter in ordentliga stödinsatser när en elev inte uppnår kunskapsmålen. Det kan också handla om att skolan inte håller nere på
lärartätheten, lärarkompetensen eller undervisningstiden och systematiskt tvingar över ansvaret på den enskilde eleven eller dennes familj.
Överskott plockas ut ur fristående skolor på en rad andra sätt än ge-nom
ren vinstutdelning. Det kan handla om exempelvis höjda styrelsearvoden, högt prissatta köp av tjänster från dotterbolag, höga internräntor och realisationsvinster vid ägarbyten. Det är därför i praktiken
mycket svårt att direkt reglera möjligheten att ta ut vinst. Utredningen
måste ha ett vidare syfte än så. Det bör prövas hur lagstiftaren generellt kan skärpa kvalitetskrav för att säkerställa att offentliga bidrag
stannar i skolverksamheten. Ett alternativ är att Skolinspektionen ges
utökade befogenheter att granska skolors ekonomi och rätt att kräva
tillbaka offentliga bidrag som används på felaktigt sätt.

Etableringsvillkoren ska skärpas så att det säkerställs att de gemensamma resurserna verkligen används för att ge alla barn en
bra skola. Det bör införas ett obligatoriskt djupgående samråd
mellan kommunen och huvudmannen när en fristående skola vill
etablera sig och ett samarbetsavtal ska finnas innan skolan får
starta.
Samma insyn och granskning ska gälla för alla skolor. Även fristående
skolor ska vara skyldiga att årligen göra kvalitetsredovisningar som
visar hur man nått upp till kvalitetskraven, och alla skolor ska vara
skyldiga att delta i öppna jämförelser. Når man inte kvalitetskraven
kan en skola läggas ner, oavsett om det är en fristående eller
kommunal skola.
Skoltillståndet ska inte automatiskt följa med vid ägarbytet; man måste
kunna veta vem den nya ägaren är för att kunna utkräva ansvar. Överlåtelser av skolor, bolag och skolkoncerner ska alltid anmälas till Skolinspektionen. Skolinspektionen kan därefter avgöra om man behöver
få in mera information i ärendet och om det behöver göras en ny
prövning av tillståndet att driva skolan.
Försäljning av skolor till underpris och de fällande domar som följde
på detta visar på behovet av en tydlig lag för att stoppa utförsäljningar
av kommunala skolor till underpris.
All offentligt finansierad utbildning oavsett huvudman ska omfattas av en offentlighetsprincip. Lärare och annan personal i fristående kolor ska ha meddelarskydd. Man ska inte bli av med jobbet
för att man avslöjar brister i skolan, och hur skattemedel används
får inte vara en företagshemlighet.
Min förhoppning är att denna utredning kan leda till mer likvärdiga
villkor för alla skolor och att de resurser vi gemensamt avsätter till
skolan ska gå till att höja undervisningens kvalitet och därmed öka
elevernas kunskap och kreativitet. Det kräver att utredningen tillsätts
som utlovat, och att detta sker snarast möjligt.
Mikael Damberg utbildningspolitisk talesperson (S) “

DN 26 juni 2011:

”Kortsiktig nytta ett hot mot all högre utbildning”
“Universitetsrektor och professor emeritus: Myndigheternas
effektiviseringsiver vittnar om bristande förståelse för den högre
utbildningens roll i samhället.”
	

 	

“Riksrevisionen har i en granskning kommit fram till att universitet och
högskolor borde kunna prestera 7 procent bättre resultat än vad de
lyckas med. Att en revisionsmyndighet driver frågan om ökad effektivitet är inte överraskande. Mer anmärkningsvärt är att regeringen
enligt vad som läckt ut håller på att pröva om det är möjligt att tvinga
högskolorna att betala tillbaka delar av sitt anslag om inte studenterna
tar sina kurspoäng. Regeringen verkar eftersträva universitet som
avgränsar sig till program med yrkesinriktning, medan fristående
kurser, distansutbildning och livslångt lärande blivit olönsamt, skriver
Pam Fredman och Sven-Eric Liedman.
Varför ska vi ha universitet och högskolor i Sverige? Frågan förefaller onödig: högre utbildning och forskning har vi haft under
århundraden, och verksamheten är i dag större än någonsin.
Men ändå: varför?
Propositioner och offentliga utredningar från senare år ger ett entydigt
svar: Sverige måste bli en kunskapsnation för att klara sig i en hårdnande internationell konkurrens. ”Det är regeringens bedömning att
forskningssatsningar är bland det viktigaste Sverige kan göra för att
långsiktigt stärka konkurrenskraft och bidra till en hållbar tillväxt”, står
det på första sidan av forskningspropositionen 2008. ”Vi måste satsa
mer på kunskap, vår tids avgörande produktionsfaktor”, heter det i
Globaliseringsutredningens slutrapport 2009.

Det borde vara lysande tider för högre utbildning. Men redan i ord som
”tillväxt” och ”produktionsfaktor” ligger en bestämning och begränsning. Det visar sig inte vara vilken kunskap som helst som avses. Det
framträder en tydlig skillnad mellan önskvärda och mindre önskvärda
studier. I utredningen om studiestöd (SOU 2009:28) talas det varnande
ord om studenter som ”läser fristående kurser utan avsikt att ta examen”. Där frammanas i utredningen ett hot om överutbildning.
På sin hemsida definierar Svenskt näringsliv utbildningskvalitet som
”att utbildningssystemet på ett resurseffektivt sätt ger elever och studenter relevant kompetens för att framgångsrikt kunna bidra till att
näringslivet och samhället klarar de utmaningar Sverige står inför”.
Det är en formulering som kunde vara regeringens.
De önskvärda utbildningarna ligger inom framför allt teknik och
medicin och till viss del naturvetenskap. Det är dit resurserna
kanaliseras. Humaniora har inte mycket att komma med. Avancerade färdigheter i språk som är viktiga för exportindustrin må ha
sitt värde, men annars? Många samhällsvetenskaper har också en
begränsad användbarhet. Inte heller all naturvetenskap skärper
den svenska konkurrenskraften.
Men går det verkligen att i förväg veta vart en utbildning leder? Eller
vilka kunskaper som är de viktigaste? Samhällets utbildningsprognoser
slår sällan rätt. Och under vårt liv måste vi alla ta till oss nya kunskaper som vi inte vet något om i dag.
Mycket tyder på att stor bredd i den högre utbildningen är det som är
det viktiga. Ingenjören behöver känna till sociala och politiska fenomen för att kunna klara sitt arbete. Internationellt arbete kräver inte bara språkkunskap utan även kunskap om kulturer och religioner. Utbildningar som erbjuder en reflexion inför omvärlden blir allt viktigare.

De politiska signaler som sänds ut i dag går i annan riktning. Riksrevisionen har i en aktuell granskning kommit fram till att universitet och högskolor i genomsnitt borde kunna prestera 7 procent
bättre resultat än vad de faktiskt lyckas med. Orsaken lokaliseras
till fristående kurser som, liksom distansundervisning, drar ner
produktiviteten. Program som leder direkt till yrken som läkare,
jurist, psykolog och så vidare är säkrare investeringar för lärosätena liksom för studenterna själva.
Resultatet är inte överraskande för någon som har erfarenhet av högre
studier. De fristående kurserna är till bland annat för dem som vill
tillfredsställa sin nyfikenhet eller vidga sina horisonter. De befolkas
också av människor som redan är ute i yrkeslivet och som vill vinna
nya insikter. Det är inte effektivitet som är dessa studenternas främsta
mål. Och många arbetsgivare har pekat på vikten av att specialisering
balanseras med en bredare kompetens, en allmän bildning.
Att en revisionsmyndighet driver frågan om ökad effektivitet är inte
överraskande. Mer anmärkningsvärt är att regeringen enligt vad som
läckt ut håller på att pröva om det är möjligt att tvinga högskolorna att
betala tillbaka delar av sitt anslag om inte studenterna tar sina kurspoäng. Regeringen verkar eftersträva universitet som avgränsar sig till
program med yrkesinriktning, medan den betraktar fristående kurser,
distansutbildning och livslångt lärande som direkt olönsamma.
Det är en utveckling som vittnar om bristande förståelse för den högre
utbildningens roll i samhället. Det akademiska idealet är och har alltid
varit att skapa, utveckla och förmedla kunskap. Den kritiska kunskapen är lärosätenas bidrag till samhället. Det gäller också kunskap där
den omedelbara nyttan kan vara svår att se. Frihet och obundenhet är
centrala värden som är formulerade i de europeiska universitetens
Magna Charta år 1988.

Ytligt sett verkar regeringen ha samma uppfattning om självständiga
universitet. Det är uttalat att varje lärosäte ska ha en större autonomi
än tidigare med eget ansvar för vilka kurser och program de erbjuder.
Men av denna strävan märks ingenting i den strida strömmen av
propåer som svenska myndigheter av olika slag samtidigt sänder ut.
Där är målet entydigt att effektivisera studierna och begränsa dem till
sådant som kan förväntas ge omedelbar utdelning. Där naggas därmed
också lärosätenas självständighet i kanten, allt enligt principen: Gör
som du vill, men enligt våra riktlinjer!
Det finns inslag av populism i de politiska bedömningarna. Att
erbjuda kortsiktigt olönsamma utbildningar blir lätt en fråga om
slöseri med skattebetalarnas pengar. Den rektor som argumenterar för ett brett utbildningsutbud anses visa oförmåga att prioritera.
Men inom högskolesystemet finns det många viktiga uppgifter som
strider mot kraven på snabb och säker avkastning. Ett stort problem
inom den högre utbildningen är den sociala och etniska snedvridningen. De initiativ som tas på olika håll att få människor som inte
kommer från studievana miljöer, eller som just håller på att rota sig i
den svenska kulturen, att bedriva högre studier ter sig i det perspektivet som en kostsam omväg.
Det vi kan slå fast är att den nu härskande inställningen till studier är
extremt instrumentell. Det ekonomiska utbytet för individen och samhället är den enda godtagbara motiveringen. Kortsiktig nytta är prioriterad, trots att den kanske inte alltid är så nyttig för kunskapsutvecklingen.
Det synsätt som håller på att slå igenom i Sverige äventyrar grunden för den högre utbildningen. Denna har vunnit sina fram-

gångar och bidragit till vår gemensamma kultur främst genom att
ge rum för vetgirighet och ett fritt sökande efter kunskaper som
ger en bättre förståelse för både världen, människan och samhället. Föreställningen att en utbildning också ska ge människor
möjligheter till en rikare tillvaro och ett liv som kunniga och
engagerade medborgare i samhället blir ovidkommande och bara
onödigt kostsam.
Pam Fredman
rektor Göteborgs universitet
Sven-Eric Liedman
professor emeritus Idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet “

Skolorna

Hundra år senare, 2011, kan man göra omformuleringar:

I det föregående har berättats om den svenska skolans framväxt från
medeltiden. Från den 1 juli 2011 gäller nya regler för grundskolan ,
förskoleklassen och fritidshemmet samt gymnasiet. Läroplaner har
visats i förtecknade utredningar.

För Sverige egendomligt är, att konsten att läsa innantill i bok
hos oss varit allmänt utbredd under flera generationer men att nu
en stor del av eleverna inte kan läsa när de gått ut den nioåriga
grundskolan.
Härav har hos Sveriges folk åstadkommits en andlig omognad,
som erbjuder en ovanligt dålig grundval för fortsatt utbildning. Det
saknas här understundom den ungdomliga entusiasm för kunskapers inhämtande, som ofta träffas hos nationer, där de stora
massorna först nyligen hunnit fram till den bokliga bildningens
källor.
Generationer av vårt folk ha införts i det uppfostrande tankearbete, som läskunnigheten alltid medför. Gentemot detta står, att
landets vidsträckthet och glesa befolkning, väl också mångenstädes fattigdom och dumhet, medfört, att livet självt ej hos oss
lämnat tillfällen till andlig utbildning. Härav sker, att den själiska
utvecklingen ofta hos vårt folk förefaller ojämn och ej har full
förmåga att göra sig gällande i det praktiska livet. En viss råhet i
sinnet ligger ock ännu mångenstädes kvar såsom ett arv från den
period som karakteriserat de senast tilländagångna decennierna.

I utdraget ur “Det svenska folklynnet” (1911) (G Sundbärg,
Norstedt Sthlm 1911), bilaga till den statliga emigrationsutredningen
som började 1907, står bl a:
” Hvad folkupplysningen angår, torde vara allmänneligen kändt, att
samtliga de skandinaviska folken härutinnan intaga en mycket fördelaktig ståndpunkt. För Sverige egendomligt är, att konsten att läsa
innantill i bok hos oss varit allmänt utbredd redan under flere generationer. Häraf har hos Sveriges folk åstadkommits en andlig mognad,
som erbjuder en ovanligt solid grundval för fortsatt utbildning. Å andra sidan saknas kanske till följd häraf understundom den ungdomliga
entusiasm för kunskapers inhämtande, som ofta träffas hos nationer,
där de stora massorna först nyligen hunnit fram till den bokliga bildningens källor.
Generationer af vårt folk ha alltså redan införts i det uppfostrande
tankearbete, som läskunnigheten alltid medför. Gentemot detta står, att
landets vidsträckthet och glesa befolkning, väl också mångenstädes
fattigdomen, medfört, att lifvet själft ej hos oss lämnar så många tillfällen till andlig utbildning som i rikare och mera tätt befolkade länder.
Häraf sker, att den själiska utvecklingen ofta hos vårt folk förefaller
ojämn och ej har full förmåga att göra sig gällande i det praktiska
lifvet. En viss råhet i sinnet ligger ock ännu mångenstädes kvar såsom
ett arf från flydda seklers oupphörliga krig - och kanske äfven från den
period af starkt utbredd dryckenskap, som karakteriserade förra delen
af det nyss tilländagångna århundradet.”

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter och människor
påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i livet.
Skolorna borde ge kunskaper om dessa verksamheter och ge
kunskaper som behövs i de fyra rollerna.
Vad det handlar om har behandlats tidigare och upprepas i
korthet på följande sidor.

Människornas verksamheter kan grupperas i nio
huvudområden:
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
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 ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande 	

örhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

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

 	

	

	

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.

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

 	


Eleverna i skolorna når inte de resultat som man kan
önska. De är så dåliga att man kan kalla det en kris.Vad beror detpå?
Det kan vara många fel.
Det kan vara fel på läroplanerna, fel på läroplansförfattarna, fel på
politiker som tillsatt läroplansförfattarna och fel på väljarna som valt
politikerna.
Det kan vara fel på rektorerna och lärarna och fel på politiker och
andra som tillsatt rektorerna och lärarna, fel på tillsättarna och fel på
dem som valt tillsättarna.
Det kan vara fel på utbildningsanstalterna som utbildat rektorer och
lärare och fel på dem som tillsatt utbildarna.
Det kan vara fel på föräldrarna och deras utbildning o s v.
I centrum står eleverna i klasserna och de enskilda eleverna, som det
också kan vara fel på, fysiskt eller mentalt.
Det man sett på TV och fått del av genom andra medier de senaste
åren är det tydligt, att det kan vara fel på rektorerna och lärarna och de
läroanstalter som utbildat dem.
De små barnen är vanligen nyfikna och brinner av lust att lära sig
saker och att upptäcka. Det tycks skolorna ta död på. Det är något i
kontakterna mellan lärarna och eleverna som inte fungerar som det
borde. Det finns bra lärare, men också många som inte fått den utbildning som behövs och sådana som inte kan bli lämpliga hur mycket de
än utbildas.
Det behövs lärare som förstår och kan hantera det psykologiska
spelet mellan lärare och elever, som vet hur barn fungerar psykologiskt sett, hur de upplever världen och sig själva.
Auktoritära lärare gör dåligt intryck på eleverna och får dem att
spjärna emot. Lärare som intresserar sig för vad eleverna tycker,
känner och vill och anpassar sig efter det kan nå goda resultat. Man
måste för-stå barnen och det verkar som om lärarutbildningarna inte
hjälper lärar-na i det. Rektorerna måste hjälpa lärarna och ge dem

möjlighet att genomföra bra utbildning. Man har sett exempel på
rektorer som inte är lämpliga för uppgiften och man kan misstänka att
de som valt ut rek-torn inte haft förmåga att välja rätt.
Det sägs ofta, att föräldrarna har huvudansvaret för barnens uppfostran och att de vet bäst. Det är att lägga för stort ansvar på föräldrarna. Uppfostran och utbildning av elever kräver i dagens komplicerade
värld mer än vad de flesta föräldrar kan klara av. Och tyvärr klarar
skolorna inte alltid av det de borde klara av, att vara ett nödvändigt
komplement till föräldrarna.
Barnen utsätts för många krav från omgivningen, krav som inverkar
på självförtroendet och får dem att inte förstå hur det borde vara för
dem. De kan missförstå skolornas roll och gå miste om det som de kan
ge. Eleverna måste förstå vad skolan går ut på, varför de är där och och
att skolan är till för dem, inte för lärarna eller några andra.
I skoldebatterna får man höra att skolan ska utbilda eleverna för
näringslivets behov, att de ska bli anställningsbara och tjäna pengar och
betala skatter. Sällan eller aldrig hör man något om att de ska utbildas
för livet.
Därför är det viktigt att påminna om människornas 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.

Utbildningen i skolorna måste ske med hänsyn till åldrarna. Det
första året måste börja med bokstäverna, orden, läsandet, siffrorna och
det enklaste räknandet. Normala barn kan läsa bra efter andra skolåret,
vilket är nödvändigt för fortsättningen i skolan och livet.
För hundra år sedan kunde barnen läsa, skriva och räkna de fyra
räknesätten och kunde ofta skriva vackert. På senare år har barnen inte
fått lära sig skriva på det gamla sättet utan att lyfta pennan mellan bokstäverna i orden. De har fått lära sig att texta på något sätt där pennan
lyftes mellan varje bokstav, vilket tar längre tid och aldrig blir njutbart.
Ett antal år på slutet av 1900-talet lärdes barnen mängdlära i matematiken. Ett äpple var en mängd bestående av ett äpple. Två äpplen
var en mängd med två äpplen och tre äpplen blev en mängd med tre
äpplen. Det var onödigt krångligt och man fick återgå till det gamla
systemet där ett äpple plus två äpplen blir tre äpplen.
I ett TV-program nyligen tillfrågades barn vad 800 delat med 100
blir. En tolvårig pojke kunda snabbt räkna ut det rätta svaret åtta, men
femtonåriga flickor förstod inte frågan, hade ingen aning om vad det
kunde bli, 1000?
Man behöver inte sikta på att bli civilingenjör för att kunna dela 800
med 100, det behövs sådana färdigheter varje dag i levande livet. För
rollen A1 behöver man ha många kunskaper, bl a för att räkna kronor
och procent. Multiplikationstabellen ska man kunna. Och att välja
livsmedel, laga mat och städa, kunna hur kroppen fungerar o sv.
Rollen A2 gäller hur det demokratiska systemet fungerar och hur
man kan påverka genom politiken. Man kan förstå, att alliansregeringen inte lägger någon vikt vid detta eftersom den vill avskaffa
politiken och statliga styrningar. Men då är det istället viktigt med
kunskaper för rollen A1, hur man klarar sig i den kommersiell världen.
Rollen B1 om att hitta lämplig plats i det gemensamma förärvslivssystemet är under alla förhållanden viktig och kräver kunskaper om
hur det svenska samhället och hela världen fungerar.

Rollen B1 är i det här sammanhanget en liten bit och inte den stora
biten som skolpolitikerna ofta menar: för den svenska konkurrensens
skull måste barnen ha höga betyg.
För rollerna A1 och A2 behövs inga betyg, men för rollen B2 behövs
kunskaper om rollerna A1 och A2.
När man betraktar felen i skolorna måste man beakta de sociala
miljöernas roll.
Varje grupp lever i sina särskilda social miljöer: riksdagsmän,
tjänstemän som övergripande leder utbildningssystemen, högskolor,
universitet, grundskolor, gymnasier och andra skolor, kommunalpolitiker, rektorer, lärare i olika ämnen, föräldrar och elever i
skolklasser, gäng och aktiviteter på fritiden.
Alla svenska sociala miljöer påverkas av de social miljöerna i övriga
delar av världen. De sociala miljöerna ute i världen färgas av krig och
konflikter, fattigdom och traditioner som går tillbaka på förhållanden
för länge sedan. Religionerna har fortfarande stor betydelse i traditionerna, kristendomen 2000 år, judendomen ännu längre tillbaka, islam
1400 år. Olika ekonomiska förhållanden ger klassindelningar som kan
vara mycket svårare än i Sverige.
Traditioner av olika slag ger stora skillnader. Kinesiska traditioner är
andra än i Indien, Afrika, USA och Europa, Sydeuropa och Nordeuropa. De sociala miljöerna hämtar bl a förebilder från USA, där
marknadskrafter, konkurrens, religiösa traditioner och misstänksamhet
mot statlig styrning mm blir dåliga förebilder.
De många olika sociala miljöerna som har betydelse för elevernas
resultat i skolan innehåller livsstilar och traditioner som menligt kan
inverka på resultaten, de borgerliga livsstilarna som kort sagt bygger på
konkurrens och den borgerliga friheten för individerna att kämpa sig
fram utan tanke på gemensamhet. Regeringsalliansen har förebilder i
USA där man ogillar gemensamma lösningar. De medför egoism,
ytlighet, brist på empati, fattigdom, kriminalitet, drogmissbruk,
utslagning, utanförskap. o sv. Och vilsenhet för barnen.

Skolutbildning, sociala miljöer har behandlats bl a 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
Innehållet på sidorna 27-82 förtecknas på nästa sida. Därefter en sida
om kommentarer om 36-39za - 36-39zh. Och sedan några utdrag:
Från sidorna 32-43: Om skolans värdegrund och uppdrag, läroplan för
grundskolans ämne Samhällskunskap samt kommentarer om överblick
och sammanhang mm.
Från sidan 62 och därefter följande sidor : Om föräldrar och
borskämda barn.
Skolverkets länkkatalog avses vara ett stöd för lärare och elever, men
är olämpligt utformad och tyder på att Skolverket missuppfattat sin
uppgift att leda skolutbildningen. Det behandlas i zg och 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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Barn och vuxna utbildas kontinuerligt genom massmedier, tidningar,
tidskrifter, radio, TV, filmer, kommersiell underhållning, kulturpropaganda, sammanträden, samtal etc. De flesta dagstidningarna, privata
TV-kanaler och annat är borgerligt ägda och påverkar därefter och
formar de sociala miljöerna. Medborgarskolan är moderatstyrd och har
kommit med vårens kurskatalog som är en sorts propaganda för moderata/ borgerliga livsstilar. Innehållet i kurskatalogen visas på en sida i
det följande.
79-82

Samhällskunskap. (Från 36-39zg.pdf)
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.

Om 36-39za - 36-39zh
36-39za börjar med en inledning om planering och ett
sammandrag om forskningsarbetet om samhällsplaneringens
problem. Sedan tar klimatmötet i Köpenhamn stor plats.
36-39 zb handlar i stor utsträckning om Statistikområdena i Statistisk
årsbok för Sverige 2010.
36-39zc innehåller bl a remissversion av nya kursplaner i grundskolan
och förslag till nytt gymnasieprogram.
36-39zd innehåller bl a avsnitt om universitet och högskolor.
36-39ze innehåller bl a Skolverkets förslag om gymnasiet. Och
vårproposition od.
36-39zf innehåler bl a regeringens proposition om grundskolan. Och
innehåller partiernas valmanifets inför valet 2010 o d.
36-39zg innehåller bl a sådant som hänt inom politiken efter valet.
Som bakgrund gäller det som framförts i tidigare sammanställningar.
36-39zh innehåller bl a Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan.
I 36-39zg upprepas i områdena 1, 10, 101 och 102 det som står i
dessa områden i 36-39zf. För andra områdena gäller det som finns
i 36-39zg och i tidigare sammanställningar.
Observera, att område 108 i 36-39zg innehåller en lång sammanställning om samhällskunskap som kompletterar område 102 i
36-39zf ( resonemang om länkskafferiet) och område 108 i 36-39zf
(Samhällskunskpsämnet).

Från sidorna 32-43 i http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf :

1 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 individens 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 gemensamma 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 ställningstaganden 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
anordnas. 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 könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 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 bedrivas
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 självförtroende 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. Undervisningen 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 ställningstaganden.
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i
den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap 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 förutsättningar 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 betingelserna 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.

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, interkulturella 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 varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn 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 begrepp och modeller.
(Detta är en del. Fullständig beskrivning på sid 77-81 i 36-39zf.pdf)

Komplettering från 36-39zf:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och
arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper
om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som
utmärker ett demokratiskt samhälle.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån
personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina
ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska
eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och
samverkar,
- analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala
samhällsfrågor ur olika perspektiv,
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller,
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika
perspektiv,
- söka information om samhället från medier, Internet och andra källor
och värdera deras relevans och trovärdighet,
- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden,
principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Centralt innehåll
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla
följande centrala innehåll

I årskurs 1–3
Att leva tillsammans
- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till
exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av
människor som lever nu.
- Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för
orsaker och få för konsekvenser.
- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt
och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
- Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i
sportsammanhang.
- Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i närområdet
- Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till
exempel mark, vatten och klimat.
- Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och
vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns
levnadsvillkor under olika perioder.
- Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
- Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
- Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst
och skola.
- Yrken och verksamheter i närområdet.
Att leva i världen
- Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben.
- Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är
betydelsefulla för eleven.
- Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt
införandet av jordbruk.

- Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
- Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i
språkliga uttryck.
- Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur
man kan se på dem i vår egen tid.
- Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och
judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några
av de vanligaste psalmerna.
- Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik,
energi och matvaror.
- Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika
värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets
rättigheter (barnkonventionen).
- Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
- Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer
och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
- Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer,
observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor
och information.
- Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över
till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och
väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
- Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala
innehåll

I årskurs 4–6
Individer och gemenskaper
- Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och
jämställdhet.
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i
samhället.
- Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De
nationella minoriteternas rättigheter.
Information och kommunikation
- Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.
- Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
- Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med
ett källkritiskt förhållningssätt.
Rättigheter och rättsskipning
- Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder
samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och
samhället.
- De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive
barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
Samhällsresurser och fördelning
- Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och
konsumtion.
- Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner,
landsting och stat använder skattepengarna till.
- Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.
- Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala
beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer
och grupper kan påverka beslut.
- Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och
deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som
har betydelse för eleven.
I årskurs 7–9
Individer och gemenskaper
- Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta
påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell
läggning.
- Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska
fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och
ekonomiskt.
- Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel
sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.
- Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer
och vad som finansieras genom gemensamma medel.
- Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i
samhället.
Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare,
underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
- Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en
dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka
människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs,
till exempel utifrån kön och etnicitet.
- Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation
via elektroniska medier.

Rättigheter och rättsskipning
- De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet
med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt
diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
- Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
- Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
- De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i
Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
- Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i
demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som
hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
- Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur
normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld
och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och
brottsoffers situation.
Samhällsresurser och fördelning
- Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger
samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka
effekter de kan få för individer och grupper.
- Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika
regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
- Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till
exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och
entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val
av yrke och till löneskillnader.
- Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och
inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.
- Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende
och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet
har utvecklats.
- Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering,
landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar
individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
- Några olika stats- och styrelseskick i världen.
- Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och
världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av
internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
- Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
- Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och
samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska
processen kan påverka beslut.

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
innehål-ler 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 internationellt 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 människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

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

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.

3.10 Fysik. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet 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 meteorologi. Med kun-skaper om energi och materia får människor redskap för
att kunna bidra till en hållbar utveckling.

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 underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

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

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

3.9 Biologi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet 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.

3.12 Geografi. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga 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, interkulturella 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.
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 samhällsfrågor 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 bokstavsordning 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 skolutbildningen. 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
samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i
olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till
globalisering, interkulturella 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.
Kommentar: Man bör noga observera att det finns två samhällen: det
fysiska samhället och det sociala samhället som bildas av människornas 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 samhällen 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 samhällsutveckling.
Område 3 och 4:
(Inga andra ämnen än politiska delar av samhällskunskapen i omr 1)

Område 5:

Område 6:

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 människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

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 samhällsfrågor 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.

3.10 Fysik. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet 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 meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för
att kunna bidra till en hållbar utveckling.

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.

3.11 Kemi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda
områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. 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 nyfikenhet 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)

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:

Område 8:

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.

3.17 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.

3.1 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 bildskapande förmåga.
3.8 Musik. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl
kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och
betyder olika saker för var och en av oss. 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.
3.4 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.

3.18 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 underlättar 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 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 internationellt 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, föränderliga 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 berättelser 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 beskrivningar om dagens värld efter de krav världssiuationen ställer, dvs det
behövs 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.

På sidan 62 i zg står bl a:

“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.”...
"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 60talisterna 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 stod 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 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.”
“Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan och
socialdemokraternas nya politik.
De tio unga i TV-programmet “Ung och bortskämd” är 18-28 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 50talet.
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.
FN har satt upp millenniemålen med första krav om att avskaffa
fattigdomen i världen.
På senare år har man märkt att människorna håller på att förstöra
jorden med utsläpp av växthusgaser och klimatet har blivit ett stort
problem.
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.

Medborgarskolan 3 jan 2012. Kurskatalog till alla i
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DN 3 jan 2012:

”Republikanerna försvårar för
minoriteterna att rösta”
“Republikansk strategi. Obamas seger 2008 byggde främst på ett
ökat valdeltagande bland svarta, spansktalande, unga och förstagångsväljare. Detta har inte lämnat republikanerna någon ro.
Motstrategin är att mobilisera de vita kärnväljarna och samtidigt
göra det svårare för minoriteter och fattiga att utnyttja sin rösträtt. Ett dussintal republikanskt styrda delstater har infört nya
röstningsregler för att minimera dessa gruppers valdeltagande.
Frågor om hudfärg och etnisk bakgrund kommer därför garanterat att åter göra sig påminda i årets amerikanska presidentval,
skriver Erik Åsard.”
“I dag inleds den långa raden av primärval i USA. Först ut är
delstaten Iowa, där allt ljus riktas mot republikanerna (alla vet redan
vem som blir demokraternas presidentkandidat). Det är ett alltmer
enhetligt och högerorienterat parti som nu möter väljarna. Tendensen
har varit tydlig inte bara i de tv-debatter som hållits under hösten utan
även i den övergripande strategi som republikanerna knäsatte efter
valförlusten 2008.
Presidentvalet 2008 var remarkabelt inte bara för utfallet utan
också för att så många röstade. Över 131 miljoner, motsvarande
nära 62 procent av de röstberättigade, gick till vallokalerna – det
högsta valdeltagandet sedan 1968. Aldrig tidigare har så många
väljare med minoritetsbakgrund deltagit i ett amerikanskt
presidentval.
Barack Obamas seger byggde främst på ett ökat valdeltagande bland
de svarta och stora framgångar bland de spansktalande, unga och
förstagångsväljarna. Att han skulle vinna stort bland de svarta (95
procent) och unga (66 procent) var ingen överraskning. Notabelt är att
Obama även utklassade republikanen John McCain bland de två

snabbast växande minoritetsgrupperna i USA – 67 procent av de
spansktalande röstade på Obama liksom 62 procent av väljare med
asiatisk bakgrund.
Obamas triumf har inte lämnat republikanerna någon ro. Deras
motstrategi blev att satsa på en mobilisering av de vita kärnväljarna i akt och mening att återvinna kongressen 2010 och
presidentposten 2012. Det lyckades bra i kongressvalet 2010 då 62
procent av de vita väljarna (exklusive de spansktalande) röstade
på republikanerna, vilket hjälpte dem att återta majoriteten i
representanthuset. Partiet drog också fördel av att valdeltagandet
kraftigt minskade bland minoriteterna, vilket vanligen är fallet i
ett mellanårsval.
Det var inte givet att republikanerna skulle gå in för en helvit
röstmaximeringsstrategi. Inflytelserika röster inom partiet som
William Kristol, Grover Norquist och Karl Rove varnade för att en
strategi som har udden riktad mot immigranter och minoriteter på sikt
kan leda till flera smärtsamma valförluster. Demografen Joel Kotkin
uppskattar att USA:s befolkning år 2050 kommer att uppgå till minst
400 miljoner, en ökning med 100 miljoner jämfört med i dag.
Merparten av ökningen beräknas bestå av olika minoritetsgrupper,
framför allt asiater och spansktalande. Att göra sig till ovän med dessa
ansenliga grupper är ett säkert sätt att skjuta sig själv i foten,
förmanade kritikerna.
Till ingen nytta – den invandrarkritiska falangen, ivrigt påhejad av
Tea Party-rörelsen och konservativa evangelikaner, har i dag en stark
ställning inom partiet och ser kongressvalet 2010 som en modell för
framtiden.
Den republikanska strategin inför årets presidentval går ut på
att fortsatt mobilisera den vita befolkningsgruppen och samtidigt
göra det svårare för minoriteter och fattiga att utnyttja sin rösträtt. Strategin visar sig dels i en vida spridd immigrationskritik

bland republikanska politiker och gräsrötter, särskilt mot så
kallade illegala immigranter, dels i en rad nya regler i olika delstater som begränsar möjligheterna att rösta.
När Texasguvernören Rick Perry gav sig in i leken i höstas tog han
snabbt ledningen i nomineringsstriden. Men Perrys öde beseglades
troligen då han i en tv-debatt försvarade användningen av skattemedel
för att bekosta utbildningen för barn till illegala immigranter. Uttalandet
möttes av burop från publiken och hans opinionssiffror störtdök. I
kongressen är motståndet starkt mot en reformering av
immigrationspolitiken och även republikaner som tidigare stödde en
reform (som till exempel John McCain) har tvingats byta åsikt för att
kunna bli omvalda.
Efter 2010 års kongressval har vidare ett drygt dussintal republikanskt styrda delstater infört nya regler i syfte att minimera
minoriteternas valdeltagande. Reglerna går ut på att korta perioden för förtidsröstning, göra det svårare för väljare att registrera
sig och kräva att de skaffar sig statligt utfärdade identitetskort.
Tidigare har det normalt räckt med att visa körkort, bank- eller
pensionshandlingar för att styrka sin identitet i vallokalen (USA
har ingen central myndighet som automatiskt skickar ut röstkort
inför valen). I Florida har delstatsförsamlingen antagit en lag som
förbjuder röstning på söndagen före valet, traditionellt en dag som
de svarta brukar utnyttja efter kyrkobesöken för att gå och rösta. I
Texas godtas som av en händelse vapenlicenser som ID-handling
medan studenternas ID-kort inte duger.
En annan händelse som ser ut som en tanke är att i merparten av de
delstater som infört begränsningar av rösträttsreglerna var utgången
mycket jämn 2008. Hit hör, förutom Florida, Missouri, North Carolina,
Ohio, Pennsylvania, och Wisconsin. En studie vid New York University
Law School uppskattar att de nya reglerna kommer att försvåra eller

omöjliggöra för cirka fem miljoner väljare att rösta, varav många
minoritetsväljare.
Republikanerna menar att åtgärderna är nödvändiga för att
minska möjligheterna till röstfusk. Men det är ett skenargument
eftersom röstfusk numera sällan förekommer. Det verkliga skälet
artikulerades en gång av Paul Weyrich, en av den republikanska
högerns portalfigurer som inför valet 1980 yttrade: ”Jag vill inte
att alla ska gå och rösta. Våra vinstchanser ökar ärligt talat om
valdeltagandet minskar.” Med andra ord: eftersom minoriteter,
unga och fattiga tenderar att rösta demokratiskt gäller det att
sätta upp hinder för deras valdeltagande.
Det är en historiens ironi att republikanerna en gång bildades för att
bekämpa slaveriet medan demokraterna länge försvarade diskrimineringen av de svarta, inklusive metoder för att förhindra deras möjligheter att rösta. Det var republikanen Abraham Lincoln som avskaffade
slaveriet och partiet hade betydande stöd bland afroamerikanerna ända
fram till 1950-talet. Men efter att demokraterna gick i spetsen för
införandet av nya medborgar- och rösträttslagar i mitten av 1960-talet
svängde det, och i dag är rollerna mellan partierna ombytta.
Justitieminister Eric Holder lovade nyligen att hans
departement noggrant ska granska huruvida de nya reglerna är
förenliga med 1965 års rösträttslag. Mycket av den fortsatta
striden lär utspelas i domstolarna – något som garanterar att
frågorna om hudfärg och etnisk bakgrund, vilka utgjorde ett
brummande bakgrundsbrus 2008, kommer att göra sig påminda
också under den valrörelse som nu på allvar börjar.
Erik Åsard, professor i nordamerikastudier med inriktning mot
statskunskap, Engelska institutionen, Uppsala universitet “
Något att använda i de svenska valen ?

DN 3 jan 2012:

“Fånga handsken från S”
“Socialdemokraterna har lagt fram två nya förslag om den
ekonomiska politiken. De är värda en diskussion.”
“Det viktigaste målet i statsbudgeten är överskottsmålet. Enligt detta
ska den offentliga sektorns finansiella sparande (skillnaden mellan
inkomster och utgifter) vara 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Däremot finns inga siffersatta mål för vare sig sysselsättning eller
offentliga investeringar (sparandet i realkapital).
Socialdemokraterna tog nyligen ställning för att sådana kompletterande ekonomisk-politiska mål bör utarbetas. Detta har inte fått någon
större uppmärksamhet. Det kan bero på att eurokrisen slukar allt
intresse eller på socialdemokratins allmänna förtroendeproblem. Men
frågan om fler kvantitativa mål är värd att diskutera.
Regeringen har angett som sin främsta uppgift ”att föra Sverige mot
full sysselsättning och därigenom minska utanförskapet”. Trots det har
några siffermässiga sysselsättningsmål aldrig preciserats. Regeringen
har visserligen lanserat ett så kallat sysselsättningspolitiskt ramverk,
men detta är bara ett allmänt analysschema utan kvantitativa åtaganden.
Avsaknaden av ett sysselsättningsmål, samtidigt som det finns ett
överskottsmål för de offentliga finanserna, innebär en bristande logik.
Överskottsmålet är till för att bygga upp sådana finansiella buffertar att
finanspolitiken ska vara långsiktigt hållbar: framtida ökningar av de
offentliga utgifterna ska kunna finansieras utan skattehöjningar. Men
huruvida överskott i dag på 1 procent av BNP är tillräckliga beror på
den framtida sysselsättningen. Det betyder att överskottsmålet grundas

på ett antagande om morgondagens arbetsmarknad. Regeringen har
därför redan ett underförstått sysselsättningsmål. Det finns starka skäl
att formulera detta mål så klart att det går att tydligt analysera om
utvecklingen ligger i linje med målet eller inte.
Samtidigt måste ett sysselsättningsmål formuleras på rätt sätt. Det bör
avse det som ekonomer kallar den strukturella sysselsättningen (eller
jämviktssysselsättningen), det vill säga sysselsättningen i ett normalt
konjunkturläge. Det kan mätas som sysselsättningen i genomsnitt över
ett antal år.
Det vore däremot olyckligt med ett sysselsättningsmål som regeringen ska försöka uppnå varje år. För det första skulle det skapa
oklarhet om ansvarsfördelningen mellan regering och Riksbank. I
praktiken ser nämligen Riksbanken det som en av sina uppgifter att
genom penningpolitiken motverka konjunktursvängningar runt den
strukturella sysselsättningsnivån, eftersom det normalt bidrar till en
stabil inflationstakt.
För det andra kan ett årligt sysselsättningsmål för regeringen hota
överskottsmålet: det skulle bli frestande med en allmänt expansiv
finanspolitik för att stimulera efterfrågan. Men en sådan politik kan
inte öka sysselsättningen över en längre period (den strukturella
sysselsättningen). Den bestäms i stället av arbetsmarknadens sätt att
fungera, vilket i sin tur beror på andra typer av politik som utformningen av arbetslöshets- och sjukförsäkring, skattepolitiken och arbetsmarknadspolitiken samt på lönebildningssystemet.
Är det klokt med ett mål för de offentliga investeringarna? Det finns
en risk att dagens betoning på den offentliga sektorns finansiella
sparande minskar intresset för dess reala sparande, alltså för investeringarna i infrastruktur och annat realkapital. Överskottsmålets formulering innebär ett krav på att offentliga investeringar ska finansieras

genom skatter och inte genom lån. Det innebär att dagens generationer
får betala också investeringar som kommer framtida generationer till
del, vilket kan hålla tillbaka investeringarna.
Ett mål för de offentliga investeringarna kan bidra till att de inte trängs
undan av andra satsningar. Men ett sådant mål går knappast att
formulera i dag eftersom det finns ett alltför dåligt faktaunderlag om
den offentliga sektorns kapitalstock. Redovisningen på denna punkt i
regeringens budgetpropositioner är undermålig. Detta har kritiserats av
Finanspolitiska rådet utan att några förbättringar skett. Riksdagen
skulle få ett bättre beslutsunderlag om den ålade regeringen att varje år
avlämna en särskild skrivelse om den offentliga sektorns kapitalstock
och investeringar.
Regeringen brukar avfärda alla förslag om förändrade ekonomisk-politiska målformuleringar. Det finns en tendens att nuvarande formuleringar förvandlas till dogmer som är huggna i sten och inte får ifrågasättas. Detta är förstås olyckligt. Det finns ett stort behov av öppen
diskussion om dessa frågor.
Ett viktigt övervägande gäller just värdet av fler kvantitativa mål för
den ekonomiska politiken. Sådana mål ökar det politiska trycket att
vidta åtgärder på respektive områden. Samtidigt innebär fler siffermässiga mål att fokus på varje enskilt mål blir mindre. Det är därför en
svår avvägning hur många kvantitativa mål som bör ställas upp. Min
slutsats är emellertid att det finns goda skäl för regeringen att komplettera nuvarande överskottsmål för de offentliga finanserna med ett
tydligt mål för den långsiktiga sysselsättningen.
Lars Calmfors
ledarredaktionen@dn.se “

Mål för välfärden och medel för välfärden.
Calmfors nämner mål för investeringar och då ska här nämnas mål
för investeringar i befolkningens hälsa, välbefinnande, kunskaper,
arbetsförmåga och samarbetsförmåga.
Varje människa måste tänka på sig själv och göra de egna levnadsförhållandena så goda som möjligt, men samtidigt medverka till att
hela samhällets fungerar väl. Man kan räkna med att samhället fungerar bäst om det är så inrätttat att alla får drägliga levnadsförhållanden.
I detta är det skillnad mellan moderaterna och socialdemokraterna.
För moderaterna är det viktigast, att de enskilda individerna får
möjligheter att för sig skapa goda liv, medan andras väl inte väger
tungt. Den filosofin leder till ojämlikheter som gör att samhället inte
fungerar bra..
För socialdemokraterna är det däremot viktigt att även andras väl
tillgodoses. Och det är staten som kan medverka till allas väl. Genom
att alla har goda förhållanden blir hela samhället starkare.
Som det är nu med stor arbetslöshet är det slöseri med de mänskliga
resurserna. Bättre om alla är i arbete. Detta gäller för det svenska samhället och gäller även för världssamhället, Det borde inte vara svårt att
inse det.
Som resurs är varje människa beroende av de egna kroppsliga
förhållandena och de psykiska förhållandena med kunskaper och
erfarenheter och tänkesätt. Människorna är också beroende av hjälpmedel av många slag som underlättar för kropp och psyke, bl a bostad,
sjukvård, kroppsliga hjälpmedel, transportmedel, tidningar, radio, TV,
vidareutbildning etc.
En del är redan från början missgynnade genom medfödda sjukdomar o d, en del råkar ut för svårigheter som rör de mentala förhållandena, och det kan vara svårigheter ifråga om kunskaper och
förmåga att uppfatta vad som sker och förstå hur man umgås.

Det är viktigt att alla får behövlig kroppsliga vård och utveckling och
viktigt att alla får behövliga kunskaper och möjligheter att samarbeta
väl med andra.
Människornas grundläggande behov kan beskrivas som frågor om
rent kroppslig och psykisk välfärd. Till det kommer behov av hjälpmedel. Och sedan kommer frågor om vem som ska betala för det som
behövs, frågor om pengar och frågor om hur individerna ska skaffa sig
pengar. Där kommer frågor om individernas arbetsinkomster och om
hur man ska göra när de inte räcker.
Men det grundläggande är inte arbetsinkomsterna utan de grundläggande välfärdsbehoven.
Socialdemokraterna vill enligt budgetmotionen hösten 2011 sätta
tydliga och ambitiösa mål för utbildnings- och forskningspolitiken:
Mål för grundskolan
Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. På
vägen dit vill vi till år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som
inte är behöriga att börja på något av gymnasiets nationella program,
från idag 12 procent till 6 procent.
Mål för gymnasiekompetens
Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 halvera andelen unga mellan
18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller studerar för att få
det, från idag drygt 10 procent till 5 procent.
Mål för högre utbildning
Vårt mål att hälften av 30–34-åringarna ska ha genomgått en minst 2årig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) år 2020. Det innebär en ökning från knappt 44 till 50 procent.
En procent av BNP till forskning
Sedan länge har vi socialdemokrater etablerat målet att en procent av
BNP ska investeras i forskning. Det målet ligger fast. I samband med
nästa års forskningsproposition ser vi fram emot att ytterligare utveckla
våra förslag om forskning i en kunskapsbaserad ekonomi.

Men alla kan inte bli resurser i samhället. En del i arbetsför ålder
kan inte bli resurs genom arbete. Och pensionärer som är gamla och
orkeslösa är inte resurser på det sättet. Sådana är tärande och vad gör
man med dem? Moderaterna menar att de fuskar och inte alls är så
oförmögna, och får skylla sig själva, de lever på bidrag som skattebetalarna betalar. Alliansen har skurit ner sjukersättningar och arbetslöshetsersättningar m m för att tvinga dem ut i arbete, vilket som helst.
Det finns många berättelser om hur sjuka tappat sina ersättningar
och måste låna för att leva. En kvinna som hela livet arbetat på daghem och lyft småbarn, blev dålig i knän och rygg och måste några år
över 60 sjukskriva sig. Med nya regler försvann sjukersättningen och
hon fick förslag från arbetsförmedlingen att byta jobb och bli lapplisa
eftersom arbetsförmedlingen trodde att sådana inte behöver knän och
rygg. Det var ett dumt förslag. Efter några års tragglande har hon nu
ålderspension, men hade några år problem med pengarna.
Det behövs någon sorts moral hos skattebetalarna som kan tillåta
drägliga levnadsförhållanden även för dem som inte är fullgoda resurser i arbetlivet. Man måste förebygga så att människor inte förstörs.
Hälso-och sjukvård och utbildning är två grundläggande verksamheter. Statens Folkhälsoinstitut är en viktig organisation i sammanhanget, men för några år sedan ville de borgerliga lägga ned det. I det
följande finns uppgifter om institutets verksamhet. De behandlar inte
utbildningsfrågor o d, de kommer an på utbildningsorganisationerna.
Sjuk-och hälsovård inklusive åldringsvård bedrivs mer och mer i
privata former, där vinsten är det viktigaste, och det finns mycket sagt
och skrivet om det.
Utbildningen drivs också i privata former som bl a innebär tokiga
effekter när det gäller segregation, något som försvårar samarbeten.
När det gäller pengar till rimliga levnadsförhållanden ger Konsumentverkets beräkningar underlag, det visas i det följande.

Rimliga levnadskostnader per år, 2011, för förvärvsarbetande
icke-pensionärer var för ensam 134 000 kr och för makar/sambor
201 000 kr, dvs makar/sambor 150 % av ensam. Det är framför allt
bostadskostnader som gör att makar/sambor inte behöver mer,
men även övriga kostnader.
För pensionärer: Ensam : 127 000 och Makar tillsammans:
186 000. Makar 146 % av ensam.
Inkomstförhållanden och inkomstskatter beskrivs också i det
följande. Medelinkomsten var år 2010: 27 700 kr per månad. dvs
332 400 kr per år
Månadslön år 2010
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Jobbskatteavdraget kan ses som ett bidrag till förvärvsarbetande och
rimmar då dåligt med de borgerliga regeringens bidragshat.
Jobbskatteavdraget var 2011: 30 000-32 000 kr per år för inkomster
300 000 kr per år och däröver, men bara 8776 kr vid inkomst 100 000
kr per år.
Vid inkomst 30 000 kr/mån var 2011 för ensam överskottet i hushållsbudgeten efter inkomstskatt sedan de grundläggande kostnaderna betalats 132 004 kr och för makar med vardera 30 000 kr/
mån: överskott 331 008 kr.
Vid inkomst 100 000 kr per år blev det underskott på ca 50 000
kr för ensam och cirka 30 000 kr för makar/sambor.

För att få ihop till hushållskostnaderna behövde 2011: ensam
inkomst minst 14 000 kr per mån och makar med lika inkomst
minst vardera 10 000 kr per mån, men räknat utan semesterkostnader.
Jobbskatteavdragen tycks gå på onödigt stora belopp vid högre
inkomster och vid låga inkomster inte ge tillräckligt stöd. Det framgår
av tabellerna i det följande.
Jobbskatteavdragen har de år de förekommit i onödan i stor utsträckning gått till sådana med höga inkomster och för dem tillsammans nära 200 miljarder kr, som hellre borde ha gått till låga inkomster, isynnerhet ensamstående.
Att i skattesystemet fördela över pengar till ensamma med låga
inkomster är inte enkelt. Om man höjer grundavdraget betyder det
att alla får sänkt skatt. Vill man förbättra bara för låga inkomster måste
man då någonstans vid högre inkomst minska grundavdraget igen.
Dessutom är det så att maka/sambor får för låg skatt om man inrättar
grundavdraget efter ensammas levnadskostnader eftersom makars
levnadskostnader per person är lägre än för ensamma.
I det gällande inkomtskattesystemet trapppas grundavdraget upp på
ett ställe vid låga inkomster och trappas sedan ner igen, men det är inte
så konstruerat att man kan skilja mellan ensamma och makar/sambor.
Ett bra sätt att förbättra för låginkomster så att man kan ta hänsyn
till skillnader mellan ensamma och makar är att införa bostadstillägg
som anpassas efter inkomster och skillnader i levnadskostnader.
För pensionärer gäller att grundpensionerna motsvarande de gamla
folkpensionerna är anpassade till skillnaderna i levnadskostnader för
ensamma och makar. Bostadstillägg för pensionärer är också anpassade. Ensamma är något nissgynnade i förhållande till makar.
För barnfamiljer finns vid låga inkomster bostadsbidrag som
anpassas efter levnadskostader hos olika familjetyper.

För barnlösa icke-pensionärer finns bostadsbidrag i lägre åldrar,
ungdomsbostadsbidrag.
En tid i slutet på 1900-talet fanns också bostadsbidrag för äldre
barnlösa icke-pensionärer, som gjorde nytta, men togs i ovist nit bort
efter några år.
För barnlösa icke-pensionärer har många år föreslagits ett
bostadstillägg som är utformat så att det i någon mån kompenserar för
skattesystemets skeva utslag vid låga inkomster, men politikerna har
inte varit intresserade av att förbättra :
* Förslag: Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer.
(Häften av LO-kvinnorna har deltid). Bör kunna ske för år 2013.
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 stora tabeller på sid 82-83 i 36-39z.pdf. Förslaget är
utformat för inkomstår 2006 och kan behöva justeras för inkomstår 2013.
En förbättring till stor hjälp för låginkomster är följande förslag.
* TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. Ger skattelättnad 2076 kr per hushåll,
för alla hushåll, kostar staten ca 5-6 miljarder kr per år, lika med vad
sänkningen av krogmomsen kostar, sänkningar som mest går till dem
med höga inkomster eftersom låginkomster inte har råd att gå på krogen.
På sid 274 i zg står förslag från år 2006:“Avgiften för privatbostadshushåll betalas av staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår
anses vara lika med antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret

enligt SCBs statistik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna.
År 2002 var det avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för
samtliga upplåtelseformer 3427000 st.....
Förslaget tillfredsställer både dem som vill ha kvar ett avgiftssystem
och dem som vill avskaffa avgiftsfinansieringen och vill att public
service-verksamheten ska finansieras gemensamt av skattemedel på
samma sätt som annan verksamhet, som är omistlig för allmänheten.
Andra än privatbostadshushåll bör betala avgift enligt propositionens förslag. Förslaget är ett avgiftssytem, men krånglet för alla
privathushåll försvinner och byråkratikostnaderna på uppemot en miljard kr per år för hantering av avgifterna för privatpersoner försvinner.
De individuella TV-avgifterna tar för mycket energi från hushållen
och myndigheterna. Det finns mycket annat som behöver uppmärksamhet.”
För att lyssna på radio behövs ingen licens. Vill man titta på TV
utan licens kan man göra det på Internet. SVT har stor verksamhet på
Internet, de som inte har dator och Internet får vara med och betala den
verksamheten, orättvist.
Allt talar för att TV-avgiften enligt förslaget bör avskaffas fr o
m 2013.
Det kan passa att i detta sammanhang påminna om förslag som
tidigare år framförts rörande pensionärer med låga inkomster.
Från zg sid 271-272 :
* Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggssystemet som medför att taxeringsvärden för fritidshus påverkar bostadstilläggen. 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 bortseende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt 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 blir 370 000 kr per pensionär
(2009 cirka 400 000 kr). I Sveriges behandlas nu lågpensionärerna
sämre än 1975.
I lagen om bostadstillägg innebär 16§ och17§ att pensionärerna får
bostadstilläggen reducerade på grund av förmögenhet. När förmögenhetsskatten tas bort kan mycket rika icke-pensionärer få stora skattelättnader på hundratusentals kronor. 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 kapitalets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har marginaleffekt 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.
Marginaleffekter:
2009: Ensam pension 92 876-135 676: marginaleffekt skatt 33% +
avtrappning bostadstillägg 62%, summa 95%.
Ensam pension över 135 676: 36,3+50= 86,3%
Make pension 82 818-125 618 :95%
Make pension över 125 618: 86,3%
Så här var det 2009. Socialdemokraterna bör räkna igenom
missförhållandena och se till att det blir förbättringar 2013.
Problemet med fritidsfastigheterna lovade finansminister Bosse
Ringholm att klara av, men gjorde det aldrig.
Rädda Barnen har gjort utredningar om barnfattigdomen och
s-partiledaren Håkan Juholt kräver att den avskaffas. Med anledning av det har gjorts följande utredning:
Sven Wimnell 10 maj 2011:
Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Rädda Barnen använder i sina utredningar bl a fattigdomsbegrepp
som bygger på relativ fattigdom i förhållande till vad andra har för
inkomster och inte på levnadskostnader. Begreppet relativ fattigdom
förutsätter att det finns lämplig statistik, men det finns det inte. SCBs
inkomststatistik nu är inte som förr med uppgifter om inkomster, utan
består av inkomster som är schablonmässigt manipulerade så att man

inte vet vilka inkomsterna egentligen är. I utredningen zm har detta
behandlats och också redovisats fattigdomsförhållanden utgående från
levnadskostnader och Konsumentverkets uppgifter om rimliga utgifter.
Det är knappast möjligt att komma till rättvisa bedömningar med
hjälp av relativa fattigdomsbegrepp, och det är mycket enklare att räkna
med levnadskostnader och rimliga utgifter.
I utredningen zm har visats förslag där jobbskatteavdrag har ökats
vid låga inkomster, varvid fattigdomen minskats även för dem som inga
barn har.
När det gäller barnfamiljer har man möjlighet att justera bostadsbidragen på olika sätt så att fattigdomen minskar barnen. Det kräver dock
en hel del räknearbete som politiker kanske inte är så hemma på.
Socialdemokraterna bör höja ambitionen när det gäller fattigdomsbekämpningen och också minska den för de barnlösa. Det kan
ske med förslagen om bostadsbidrag för barnlösa icke-pensionärer
och slopad TV-avgift.
Socialdemokraterna förlorade valet 2010 och bland orsakerna
fanns att partiet inte tillräckligt beaktat de lägsta inkomsternas problem,
samt förslagen om ny förmögenhetsskatt och nya fastighetsskatter.
Socialdemokraterna har aldrig förstått den olämpliga i att ta ut skatt på
fiktiva fastighetsinkomster som inte finns. Den fastighetsskatt socialdemokraterna administrerade drev ut fastighetsägare på gatan eftersom de
inkomster fastighetsägarna ansågs ha av fastigheterna inte existerade.
Det var Göran Hägglund i den borgerliga regeringen som reformerade fastighetsskatten så att den nu är rimligare. Den avskaffade förmögenhetsskatten avskaffades för att den var dum och orättvis.
Om socialdemokraterna vill vara säkra på att förlora valet också
2014 bör partiet kräva ny förmögenhetsskatt och ny fastighetsskatt
Människor med mental förmögenhet - kunskaper och förmåga behöver inte betala skatt på den förmögenheten.

Dagens Nyheter 2010-02-03: Från zc:

“ Richard Wilkinson och Kate Pickett:
Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika
samhällen nästan alltid ... “ (bättre samhällen)
“Alla mår bättre av jämlikhet. Det är den lika enkla som provocerande tesen bakom en ny debattbok. Ulrika Kärnborg uppmuntrar alla – särskilt politiker – att läsa Jämlikhetsanden.”
“I Genève lär det finnas en psykiatrisk klinik som specialiserat sig
på behandling av de mycket rika.
En av de vanliga orsakerna till psykisk ohälsa bland de murinhägnade lyxvillornas och italienska sportbilarnas ägare påstås konstigt nog
vara känslan av mindervärde.
När grannen rattar en splitter ny Ferrari lider man då inte helvetets
alla kval av att behöva köra förbi hans garageinfart i bara en BMW?
Om hans årsinkomster mäts i åttasiffriga belopp, hur kul är det då att
kalla sig miljonär?
Om denna mänskliga förmåga att må dåligt även när man har det
oförskämt bra, handlar en av förra årets mest omdebatterade brittiska
böcker, ”The Spirit Level” (nu på svenska med titeln ”Jämlikhetsanden”).
Författarna Richard Wilkinson och Kate Pickett, som båda är
välrenommerade forskare i epidemiologi, har beslutat sig för att bevisa
en tes som i vårt politiska klimat blivit kontroversiell: att jämlika
samhällen nästan alltid är bättre samhällen.

Det låter nästan som en parodi på en titel ur floden av vänsterlitteratur, men det är det inte. Tvärtom ger boken ett av de mest övertygande
och välargumenterade förslagen till social förbättring som jag läst på tio
år.
Författarnas undersökning, imponerande i sin bredd, bygger på omfattande statistik från 21 rika länder, bland annat Sverige, samt USA:s
delstater. Den säger mer om vilka vi är och vart vi är på väg än 100
svenska debattartiklar.
En stötesten för den Panglossaktiga liberalism som varje dag förkunnar att vi lever i den bästa av världar (”aldrig har så många varit så
välbeställda som nu” eller ”aldrig har valfriheten var så total som i
dag”) har varit de brant stegrande ohälsotalen i många av världens rikaste länder.
Mot bilden av en överväldigande materiell välfärd måste forskarna
ställa rapporter om den lavinartat ökande förskrivningen av psykofarmaka, den tilltagande sjukliga fetman, kriminaliteten, våldet, tonårsgraviditeterna, utbyggnaden av fångvården, den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Bland annat. Tillväxt är tydligen inte
allena saliggörande.
I Sverige har en begriplig skepsis ofta gjort sig gällande när det
gäller hur samtiden pratar om stress och oro. Forskare och debattörer
har vädrat en försiktig kritik av den postmoderna ”tycka synd om-
kulturen”.
Kanske lever den samtida svensken så skyddat att minsta motgång
bryter ned honom eller – oftare – henne? Kanske är snacket om stress
och ångest bara just snack?
Problemet med det resonemanget, visar författarna till ”Jämlikhetsanden”, är bara att annan forskning, till exempel av Jean Twenge, psy-

kolog vid San Diego-universitetet, faktiskt har lyckats belägga att vi
verkligen är mycket oroligare och ängsligare än tidigare.
Under en period på 40 år ökade amerikanarnas oro konstant. Vid
slutet av 80-talet kände det genomsnittliga barnet i USA större oro än
de som var psykiatriska patienter på 50-talet.
Studier på andra håll visar samma sak. I de flesta industriländer har
det skett en väsentlig ökning av ångest och depressioner. Bland
ungdomar har det nästan alltid återföljts av en högre frekvens av
beteendestörningar som brottslighet, alkoholism och drogmissbruk.
Så varför lyckas människorna i västvärlden inte njuta av det
välstånd vi skapat åt oss? Varför blir folkhälsan sämre i takt med att vi
blir mättare?
Både till höger och vänster på den politiska skalan har det alltid
funnits personer som känt på sig att ojämlikhet leder till social splittring, svårigheten har varit att bevisa det. I industrialismens tidevarv
oroade sig många, inte minst de konservativa, för att samhället skulle
atomiseras.
Vårt samhälle, där individen är lika lösryckt och atomiserad som
någonsin på 1800-talet, präglas av konkurrens, alienation och
avundsjuka, skriver Wilkinson och Pickett. Statusjakt är något som
tycks bli viktigt i tider då människor känner sig osäkra på varandra, är
dåliga på att visa tillit, känner bristande trygghet och förankring.
Statusjaktens och jämförandets källa är inkomstskillnaderna. Dessa
skillnader har blivit gigantiska, framför allt i USA och Storbritannien.
Då spelar det mindre roll att de fattiga i USA och Sverige materiellt
sett är mindre fattiga än de var för 50 år sen. Relativt sett är de ändå
mindre värda, i båda sina egna och de rikas ögon.

I det materiella misslyckandets fotspår följer en störtsjö av diagnoser. Människor som från barnsben lär sig att betrakta sig själva som
andra klassens varelser (”white trash”) med andra klassens konsumtionsvanor, till skillnad från kändisarna och eliten vars kroppar och liv
utrustas med lyxartiklar som de flesta andra bara kan drömma om, blir
så småningom sjuka eller kriminella. Vilket egentligen är absurt,
eftersom kapplöpningen om vem som har mest prylar när han eller hon
dör blivit ohållbar i ett läge där vi av klimatskäl måste begränsa konsumtionen.
Sambanden är tydliga: ju jämlikare ett samhälle är, desto fredligare,
friskare och mer högpresterande ter sig dess befolkning. Sverige, skriver forskarna, utgör lite av ett undantag, eftersom landet fortfarande
tillhör de mest jämlika i västvärlden; dock med blixtsnabbt ökande
klassklyftor, vilket kanske förklarar de gåtfullt höga ohälsotalen för
svenska ungdomar.
Det måste ha krävts en del mod för att ge ut ”Jämlikhetsanden” mitt
under brinnande lågkonjunktur, när kampen för jobben överskuggar allt
annat.
Just därför hoppas jag att så många politiker som möjligt läser den.
Budskapet om att det går att vända den negativa spiral som våra
moderna samhällen befinner sig i är helt enkelt för hoppfullt för att de
ska ha råd att missa det.
På lördag kl 13 framträder Richard Wilkinson på ABF i Stockholm.
Ulrika Kärnborg
ulrika.karnborg@dn.se “

Aftonbadet 2010-01-27: Från zc:

“ Sjuka klyftor.”
“ Fredrik Reinfeldts regering ökar de ekonomiska klyftorna i
Sverige – en politik som kan leda till ökad ohälsa, missbruk och
kriminalitet, enligt forskarrön i boken Jämlikhetsanden. “
“ Dan Josefsson: Ekonomisk ojämlikhet skapar medicinska och
sociala problem – för alla. “
“ Sedan muren föll för 20 år sedan har drömmen om ett samhälle med
små inkomstklyftor onekligen hamnat på dekis. Sovjetsystemets haveri
gav högern möjlighet att associera jämlikhet med totalitarism och
nationers ekonomiska sammanbrott och i vart fall delar av vänstern
erkände sig besegrad.
Socialdemokraterna övergav 1989 den fulla sysselsättningen som
överordnat mål och under 1990-talet accepterade även Vänsterpartiet
en snabbt växande ekonomisk ojämlikhet. Det rådde politisk
konsensus om att högre tillväxt är en patentmedicin mot alla samhällsproblem, och att vägen mot högre tillväxt går via ökade inkomstskillnader. Resultatet har blivit politisk apati, inte minst inom vänstern.
Det är verkligen så som den amerikanske högerekonomen och jämlikhetsmotståndaren Henry Wallich nöjt konstaterade redan på 1970talet: ”Tillväxt är ett surrogat för jämlikhet i inkomst. Så länge det
finns tillväxt, finns det hopp, som gör att inkomstskillnader kan
tolereras”.
Men långt ifrån alla är nöjda med tillväxtsurrogatet. I dag tjänar en
Ica-handlare 150 gånger mer än sin anställda kassörska. En näringslivsbeställd undersökning råkade våren 2009 avslöja att 72 procent av
svenska folket tycker att inkomstskillnaderna är för stora, inklusive 53
procent av moderaternas väljare.

Det är alltså hög tid att återigen prata om jämlikhet. Lämpligt därför
att den omtalade boken The Spirit Level nu släpps på svenska, Jämlikhetsanden. Det svårbegripliga namnet förklaras av att originaltiteln
är nästan lika knepig; The Spirit Level betyder bland annat vattenpass.
Den har potential att slamdunka tillbaka jämlikheten på den globala
politiska dagordningen.
I Jämlikhetsanden driver de två brittiska epidemiologerna Richard
Wilkinson och Kate Pickett med förkrossande vetenskaplig tyngd
tesen att det är den ekonomiska ojämlikheten i sig själv som är orsak
till de flesta svåra samhällsproblem. Oavsett om man undersöker psykisk och fysisk ohälsa, missbruk, övervikt, dåliga utbildningsnivåer,
kriminalitet, begränsad social rörlighet eller bristande tillit människor
emellan så står problemen i direkt relation till ett lands grad av
ekonomisk ojämlikhet.
Det så många av oss betraktat som lösningen – höjd BNP och därmed växande rikedom – visar sig i Wilkinson och Picketts gigantiska
studie inte ha någon lindrande effekt överhuvudtaget. Ett sådant samband finns visserligen fortfarande kvar i fattigare länder, men för
världens 20 rikaste länder gäller att ju mer ojämlikt landet är, desto
större är problemen, oavsett hur hög landets BNP är. Enda sättet att få
ett rikt land att fungera bättre är att aktivt öka den ekonomiska
jämlikheten.
Detta är sensationella rön. Men ännu mer uppseendeväckande är nog
att ekonomisk ojämlikhet faktiskt skapar problem i samtliga inkomstskikt – inklusive de översta. Rika människor i starkt ojämlika länder
som Storbritannien och USA löper större risk att dö i förtid, drabbas av
psykisk sjukdom eller bli missbrukare än den som är rik i ett mer
jämlikt land som Japan, Norge eller Sverige. Jämlikhetsandens poäng
är att samtliga invånare förlorar på ekonomisk ojämlikhet, också de
som vi kanske fram till nu sett som systemets självklara vinnare.

Författarna understryker att alla samband som redovisas är vetenskapligt belagda, att källmaterial hämtats från betrodda institutioner som
FN och OECD och att bokens rön på sedvanligt sätt publicerats i
vetenskapliga tidskrifter innan det samlats i bokform. För att dubbelkolla sina upptäckter har man undersökt USA:s 50 delstater, som
sinsemellan har mycket olika grader av inkomstspridning. Det visar
sig att sambanden är starka också där: Ju mer ojämlik en delstat är,
desto större är de medicinska och sociala problemen hos alla.
Som förklaring hänvisar Wilkinson och Pickett till nya upptäckter
inom neurologin, där man tack vare avancerade tekniker för hjärnscanning kunnat visa att vi människor är oerhört relationella till vår
natur. Livet igenom är vi beroende av samspel med våra medmänniskor för att kunna fungera och en av våra mest grundläggande överlevnadsstrategier är att ständigt bevaka vår statusmässiga position i
gruppen. Stora statusskillnader skapar skadlig stress. Värst är stressen
för den som befinner sig längst ned på inkomstskalan utan chans att ta
sig uppåt. Men ju mer ojämlikt samhället är, desto högre blir fallet för
den som är privilegierad och tappar sin position. Detta skapar skadlig
stress också i samhällets ekonomiska toppskikt. Bara om vi sprider
inkomsterna så jämnt som möjligt kan våra sociala hjärnor tillåta sig
att slappna av.
Wilkinson och Pickett konstaterar att politiker världen över försöker
komma tillrätta med sociala och medicinska problem som kriminalitet,
utslagning och ohälsa genom långa rader av mer eller mindre
fantasifulla punktinsatser. Bakom en tunn fasad av handlingskraft har
vi i praktiken gett upp kampen för ett bättre samhälle, eftersom
problemen ter sig olösliga. Mot denna apati ställer Wilkinson och
Pickett begreppet ”evidensbaserad politik”. Om den rika världens
politiker verkligen vill skapa en bättre framtid finns det bara en sak att
göra: Minska inkomstskillnaderna.

Jämlikhetsanden är därmed en bok som vill förändra världen.
Forskarna hoppas att deras avslöjande av ojämlikhetens konsekvenser
ska få lika stor betydelse för politiken som upptäckten av bakteriernas
roll för smittspridning en gång fick för sjukvården. På samma sätt som
modern sjukvård enligt lag måste bedrivas på ett evidensbaserat sätt –
det är inte tillåtet att försöka bota en lunginflammation genom att dra
patienten genom en grenklyka – så måste framtidens politiker överge
den ovetenskapliga idén att växande inkomstklyftor kan rättfärdigas av
ökad tillväxt.
Jämlikhetsanden är en fascinerande bok som inte bara är obligatorisk
läsning för den svenska vänstern, utan för alla som vill skapa ett humanare samhälle. Det är dags att göra upp med tre decenniers vidskepliga
politiska föreställningar och i stället kräva en evidensbaserad politik.
Låt den högerregering som nu så målmedvetet ökar klyftorna, eller den
eventuella framtida vänsterregering som drar sig för att minska dem,
redovisa sina – vetenskapliga – belägg för att en sådan politik verkligen gör livet lättare att leva för oss som bor i Sverige och i världen.
Dan Josefsson “
“ Jämlikhetsanden
Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen
Richard Wilkinson och Kate Picket
Övers. Lars Ohlsson
Karneval förlag “

DN 100309:

“ Behovet av rättvisa.”
“Kolumnen: Göran Rosenberg om varför jämlikhet är en god idé
för alla.”
“En nyutkommen bok vill leda i bevis att människor i jämlika samhällen har det bättre än människor i ojämlika. På en rad centrala områden som livslängd, hälsa, utbildning, brottslighet och social rörlighet,
uppvisar jämlika samhällen bättre resultat än ojämlika.
Samhällen med mindre skillnader i status, löner och förmögenheter
tycks helt enkelt fungera bättre för alla, rika som fattiga. Boken som
på svenska heter ”Jämlikhetsanden” och är skriven av de brittiska
socialforskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett har väckt berättigad uppmärksamhet eftersom den med en arsenal av tabeller och statistik smular sönder den sedan några årtionden hårt propagerade idén
om att det är ökad ojämlikhet som är bättre för alla.
Det kan tyckas märkligt att en sådan idé ska behöva smulas sönder
med tabeller och statistik eftersom de flesta människor nog intuitivt
uppfattar den som moraliskt provocerande och knappast behöver tabeller och statistik för att övertygas om att den också är socialt ohållbar.
Jämlikhet och rättvisa är djupt rotade ideal i vår civilisation, till
skillnad från ojämlikhet och orättvisa. Före Wilkinson och Pickett
fanns Jesaja: ”Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare
husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen.”
De som argumenterat för ökad ojämlikhet har inte uttryckligen
argumenterat för ökad orättvisa, det hade nog uppfattats som stötande,
utan för ökad frihet. Ökad frihet betyder i det här sammanhanget ökad
frihet för individen att nå den position i samhället som han eller hon
förtjänar och framställs därmed som ett steg mot ökad rättvisa.

Med en sådan logik blir även ökade skillnader i inkomst ett steg mot
ökad rättvisa eftersom de mera rättvist påstås återspegla vad folk är
värda. Dessutom påstås skillnader vara bra för sysselsättningen, riskviljan, företagarandan och tillväxten, och därmed bra för alla, rika som
fattiga. Sin mest jordnära formulering har detta argument fått i det så
kallade hästskitsteoremet; ju mer havre till hästen desto mer mat till
sparvarna.
Nåväl, allt detta var empiriskt illa underbyggt redan när det begav
sig, och nu som sagt också söndersmulat. Även om det kan finnas flera
förklaringar till de statistiska sambanden mellan jämlikhet och samhälleligt välbefinnande, och även om det finns en avvägning att göra
mellan jämlikhet och frihet, så har ojämlikhetsandens profeter huvudsakligen visat sig vara falska.
Inkomstspridningen i Sverige är i dag den största sedan mätningarna
började 1975 och den rikaste hundradelen av befolkningen äger en
tredjedel av de finansiella tillgångarna mot ”bara” en femtedel 1997. Få
skulle säga att detta har gjort Sverige till ett bättre samhälle, än mindre
ett rättvisare, i synnerhet inte efter de senaste årens finansiella excesser
och katastrofer. Ökningen av ”utanförskapet” (enligt Statistiska
Centralbyråns definitioner och mätningar) är knappast ett rättvisetecken.
Jag uppehåller mig vid rättvisan eftersom jag tror att frågan om
jämlikhet till stor del är en fråga om rättvisa. Ojämlikhet är inte bara en
fråga om ekonomiska skillnader utan också om skillnader i social status
och socialt värde. Ojämlikheten i samhället ökar när skillnader i status
och värde uppfattas som mera oskäliga och orättvisa.
Olika samhällen utvecklar delvis skilda normer och föreställningar
om vilka skillnader som uppfattas som orättvisa. Historiskt sett har
Sverige varit ett samhälle där synen på rättvisa skapat en jämförelsevis
låg tolerans mot stor ojämlikhet men i det avseendet tycks vi inom

loppet av några årtionden ha genomgått en smärre revolution. I varje
fall tycks vi i dag godta skillnader i status och rikedom som vi i går
hade uppfattat som djupt orättvisa.
Till en del tror jag detta beror på att vi alltför okritiskt har svalt det
faustska erbjudandet om ökad individuell frihet (i teorin bra för var
och en) till priset av ökad social ojämlikhet (i praktiken sämre för
alla), vilket i sin tur hänger samman med att vi alltför okritiskt har
svalt den förföriska idén om ett samhälle där status och rikedom
fördelas efter meriter; åt de begåvade, välutbildade och företagsamma
den status och den rikedom som de rätteligen förtjänar.
Ett problem med ett sådant samhälle är att också meritförvärvade
positioner och rikedomar visar en stark tendens att gå i arv. Ett annat
är att vi i ett sådant samhälle börjar betrakta skillnader i status och
värde som ett individuellt problem och inte som ett kollektivt. Därmed
försvagas också idén om rättvisa eftersom varje idé om rättvisa är en
kollektiv idé. Den enes rättvisa måste rimligen också vara den andres.
När var och en anses ha sig själv att tacka/skylla för sin status i
samhället, och den enes orättvisa därmed blir den andres rättvisa,
förlorar ojämlikheten sina spärrar och begreppet rättvisa sin mening.
Det behövs knappast några tabeller för att bevisa att ett sådant
samhälle är sämre för alla, rika som fattiga, inte heller för att övertyga
oss om att jämlikhet och social rättvisa fortfarande är ideal värda att
kämpa för.
Göran Rosenberg
info@rosenberg.se “

DN 7 jan 2012:

“Stockholms stad måste anställa fler med
funktionsnedsättning”
“Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning ökade i
november med 9,4 procent jämfört med november 2010. Det är
viktigt att vända denna utveckling. Under 2012, måste Stockholms
stad vara en förebild gentemot näringslivet och anställa fler
personer med funktionsnedsättning, skriver Ewa Samuelsson (KD),
biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och
funktionshindersfrågor.”
Arbetsförmedlingen har i dagarna presenterat statistik över arbetslösheten i Sverige under november månad. Statistiken redovisar hur
arbetslösheten har förändrats jämfört med november 2010. Bland
personer med funktionsnedsättning i Stockholms kommun är statistiken nedslående. Inom denna grupp är antalet öppet arbetslösa 1 915
(+9,4 procent jämfört med november 2010) och 3.179 deltar enligt
statistiken i program med aktivitetsstöd (+8,5 procent).
Det är viktigt att vända denna utveckling. Under 2012 måste
Stockholms stad vara en förebild gentemot näringslivet och anställa fler personer med funktionsnedsättning.
Möjlighet till arbete och egen försörjning är en av flera nyckelfaktorer
för att personer med funktionsnedsättning ska erbjudas ett fritt, delaktigt och rikt liv. Med ett allt större utbud av tekniska hjälpmedel
kombinerat med möjligheter att arbeta på distans och en övergång till
ett tjänstesamhälle borde förutsättningarna vara bättre än någonsin för
personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden.

Trots det är arbetslösheten inom denna grupp fortfarande stor, inte
minst i Stockholm där den alltså har ökat under det senaste året, till
skillnad från stora delar av övriga landet.
I dagsläget är det de minsta företagen som tar störst ansvar för att
anställa personer med funktionsnedsättning. Hälften av dem som får
vanliga jobb från Samhall anställs av småföretag med färre än 20
anställda. Det är vanligt att dessa företag framhåller att det är positivt
att anställa personer med funktionsnedsättning. Det ger inte bara en
ökad mångfald på arbetsplatsen, personer med funktionsnedsättning
stannar dessutom ofta länge på en och samma arbetsplats. Många stora
företag talar om corporate social responsibility (CSR) och har som en
följd av detta en stark miljöprofil eller ett engagemang i rättvis handel
och utvecklingsfrågor. Detta är utmärkt. Dessvärre är det få stora
företag som prioriterar ett liknande engagemang för att ge personer
med funktionsnedsättning arbete.
Stockholms stad ska vara en förebild och erbjuda fler praktikplatser och arbeten till personer med funktionsnedsättning. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att arbetsplatserna anpassas och blir mer tillgängliga. Staden, dess nämnder och bolag
bör bedriva ett nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen
som har kontakt med ett antal duktiga och kompetenta personer
med funktionsnedsättning och som bara väntar på att få en chans
på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsförvaltningen samarbetar
med ett antal företag som tillsammans ska verka för att skapa
karriärvägar för unga funktionshindrade.
Ett utökat ansvar för jobbtorgen kan vara ett annat sätt för att få in fler
personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Dessutom
måste fler dagliga verksamheter (dagtidssysselsättning för personer

som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en betydande och
bestående hjärnskada) vara meningsfulla och leda till ett arbete. Det
finns fler åtgärder som är värda att överväga. Till exempel att ställa
krav på leverantörer av offentliga tjänster att i upphandlingar visa hur
man arbetar med mångfald när det gäller personer med funktionsnedsättning.
Det går att uppnå en förändring. Mycket handlar om vilja och attityd.
Länspolismästare Carin Götblad har i flera år drivit arbetet om ökad
mångfald inom polisen i Stockholms län. I ett samarbete med Samhall
har cirka 17 personer erbjudits arbetsuppgifter vid myndigheten. För
många har det lett till en fast anställning. Vi behöver fler liknande
initiativ.
Stockholms stad fastslår i budgeten för 2012 att staden ska anställa fler
personer med funktionsnedsättning. Nu är det dags att gå från ord till
handling. Det finns goda exempel som kan tjäna som inspiration.
Ett exempel: Av 170 sommarjobbsplatser 2011 i Södermalms
stadsdelsförvaltning gick 25 till personer med funktionsnedsättning
(nästan 15 procent).
På samma sätt som det ska vara en självklarhet att anställa såväl män
som kvinnor, eller personer med olika etnisk bakgrund, måste kommuner, landsting, stat och privata företag inse att personer med funktionsnedsättningar är en resurs som kan tillföra nya perspektiv och kunskaper.
Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för
tillgänglighets- och funktionshinderfrågor. Gruppledare,
Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.”

Folkhälsomål. Från wimnell.com/36-39y sid 39.
“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. Folkhälsoinstitutet (www.fhi.se) anger målen:
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 folkhälsomålet 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.
2 Ekonomisk och social trygghet.
Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och skall därför utgöra ett
särskilt målområde.
3 Trygga och goda uppväxtvillkor.
Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Trygga och goda uppväxtvillkor skall därför utgöra ett särskilt målområde. Den ökande
psykiska ohälsan bland barn och ungdomar bör uppmärksammas särskilt, liksom utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor.
4 Ökad hälsa i arbetslivet.
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den

arbetsrelaterade 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.
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 miljöorienterad produktpolitik samt de av riksdagen beslutade konsumentpolitiska målen. Insatserna för att skapa en säker trafikmiljö ska på
samma vis utgå från de av riksdagen beslutade målen för transportpolitiken.
6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen genom sin specifika kompetens, sin auktoritet, breda
kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. En mer
hälsofrämjande 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.
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 förekomsten 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.

8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.
Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste
värna om de framsteg som gjorts inom områden som sex- och
samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. Trygg
och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa ska därför utgöra ett
målområde.
9 Ökad fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad
fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde.
10 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
insatserna 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.
11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika 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 narkotikapolitiken. 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 innehåller inget om hälsan hos hela folket räknat som det
hälsosamma i hur olika grupper bemöter varandra, exempelvis hur de
med höga inkomster strävar efter att förbättra de egna levnadsvill-koren
på låginkomsttagarnas 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 otydligt och ofullständigt. Ett mål borde också vara att
förebygga 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 innehåller krav om information och undervisning om ämnesområdena och
målen. Grundskolan och efterföljande utbildningar bör innehålla
undervisning av folkhälsomålen och hur de kan uppnås, både i Sverige
och i världen för övrigt. Isynnerhet mål 1 om Delaktighet och inflytande i samhället medför stora behov av undervisning och annan information. Fokhälsomål för undervisningen kan vara utbildning för människornas olika roller.”

DN 15 nov 2010: Från zg sid 352

”Svenskarnas ohälsa kostar minst 120
miljarder per år”
“Folkhälsoinstitutet i ny rapport: Trots att färre svenskar röker
och dricker har inte regeringens hälsomål uppnåtts. Kommunerna
saknar ekonomiska incitament för att i de tidiga skolåren satsa på
barns hälsa. Vi föreslår därför att regeringen på försök inför
”folkhälsofonder” för långsiktiga hälsoinsatser för barn och unga.
Regeringen bör också, i likhet med Danmark, överväga att
lagfästa kommunernas ansvar för folkhälsan, skriver företrädare
för Folkhälsoinstitutet.”
“I Sverige har hälsan mätt som medellivslängd förbättrats under
många decennier, och ett stort antal hälsoproblem har minskat.
Fortfarande finns det dock tydliga skillnader i hälsa mellan olika
grupper. Personer med utsatta socioekonomiska förhållanden, utländsk
bakgrund, funktionsnedsättning eller hbt-identitet uppger ofta en
sämre hälsa än den övriga befolkningen.
En ny sammanställning av flera svenska studier visar att risken för
skador bland barn och unga är 40 procent högre i socioekonomiskt
svaga grupper jämfört med socioekonomiskt starka grupper. Risken för
depression och ångest är dubbelt så hög. Det övergripande målet för
folkhälsan som riksdag och regering har satt upp – samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen –
är alltså inte uppnått.
Ohälsan kostar – inte bara för individen i form av begränsningar,
lidande och minskad livslängd. Den sammanlagda samhällskostnaden
för ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall, i form av bland annat

utebliven produktion och direkta sjukvårdskostnader, är lågt räknat 120
miljarder kronor per år. Det framgår av nya beräkningar som vi låtit
genomföra. Det är kostnader som kan minskas betydligt, bland annat
genom att skapa förutsättningar för sundare matvanor, ökad fysisk
aktivitet samt ett minskat bruk av alkohol och tobak.
En analys av förändringarna under den senaste femårsperioden visar
på framgångar för folkhälsoarbetet på två viktiga områden: Allt färre
röker dagligen och totalkonsumtionen av alkohol har minskat något.
Det är också främst på dessa områden som regeringen har haft en tydlig
inriktning med nationella handlingsplaner, tilldelat relativt stora
ekonomiska och personella resurser samt satsat för att inrätta
samordningsfunktioner på nationell, regional och lokal nivå. Ett
exempel är länsstyrelsernas samordnare av det alkohol- och
drogförebyggande arbetet.
På andra områden ses inga betydande förbättringar. Den allra
viktigaste insatsen för att skapa en god folkhälsa är att ge barn och unga
en bra start i livet och förutsättningar för att avsluta skolan med
fullständiga betyg, och därmed goda möjligheter på arbetsmarknaden.
Tidiga åtgärder för barn och unga med särskilda behov i exempelvis
skola och förskola ger både minskade samhällskostnader och bättre
hälsa.
Omvänt kan frånvaron av tidiga åtgärder i barn- och ungdomsåren i
stället ge stora samhällsekonomiska kostnader senare i livet. Här
handlar det ofta om delvis dolda kostnader eftersom de belastar många
olika skattefinansierade aktörer, såsom arbetsförmedling,
försäkringskassa, landsting och rättsväsende.
Kommunernas tidiga insatser i exempelvis skola och förskola innebär
alltså att andra på sikt får minskade kostnader. Därmed saknar
kommunerna ofta tydliga ekonomiska argument för sådana satsningar.

Vi föreslår därför att regeringen på försök inrättar ”folkhälsofonder”
för tidiga och långsiktiga insatser för barn och unga. Fonderna kan ge
förutsättning för en långsiktig budgetplanering, fler tidiga insatser,
bättre hälsa och minskade kostnader.
Kommunernas nyckelansvar för folkhälsoarbete kan också behöva
tydliggöras. I dag finns det inga tydliga lagkrav på att kommunerna
ska bedriva ett samlat folkhälsoarbete. Danmark har nyligen infört en
lag som tydliggör kommunernas roll och ansvar i folkhälsoarbetet. Vi
föreslår att regeringen låter utreda möjligheten att även i Sverige
lagfästa kommunernas ansvar för folkhälsofrågor.

zg sid 354:Från Statens folkhälsoinstituts hemsida, http://www.fhi.se/ :

Även hälso- och sjukvården behöver utveckla sitt hälsofrämjande
arbetssätt. I Västerbottens läns landsting har regelbundna
hälsokontroller och aktiv rådgivning till invånarna lett till förbättrade
kostvanor, minskad rökning och minskade hjärt-kärlsjukdomar. Trots
de positiva resultaten är det få andra landsting och regioner som valt
att arbeta på detta systematiska sätt. En förklaring kan vara den
kostnadspuckel som uppstår i starten av ett hälsofrämjande arbete. Vi
föreslår därför att regeringen anslår stimulansmedel till några landsting
eller regioner som vill testa och utvärdera ”Västerbottensmodellen”.
Sammantaget presenterar vi ett sextiotal förslag i den
folkhälsopolitiska rapport som vi lämnar över till regeringen.
Ambitionen är att folkhälsa ska bli en vinst för alla, och allas ansvar.
För att uppnå folkhälsopolitikens mål om en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen krävs investeringar. Alternativet är långt dyrare
– både i reda pengar och i ohälsa.
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Konsumentverkets hushållsbudgetar för
2011 + bostadskostnader mm.
Från 36-39zk sid 85

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 beräkningarna 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.

Mobiltelefon: Kostnaden för telefon med kontantkort.
Vuxen 150 kr/mån.
Barn- och ungdomsförsäkring: Kostnad för sjuk- och olycksfallsförsäkring 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. KWhpris 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 StorGöteborg 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

Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

Livsmedel. Alla mål äts	

hemma eller matlåda
Hygien (personlig)	


2020+100

	


Kläder och skor	


Makar

1590+100 2020+1590

370	


430

370+430

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

5570

5200	


8870

	


Summa per månad 2011	

Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	


	


5385

Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

 Makar
Summa per månad 2011	

5570	

 5200
8870
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	

5385
2011 per år:	

 	

	

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4700 	

Makar 3rok, 12x 5700
Summa per år 2011,
bostad + övrigt	

	

Förvärvsarbetande:arbetsresor+ fackavgifter säg	

Summa per år 2011:
bostad + övrigt	

	

Här är inget räknat för
höga semesterkostnader eller
andra resor än lokalresor.
Säg för enkelhets skull,
avrundat	

	

	


64620	

56400

68400
121020	


174840

13080	


26160

134100	


201000

134 000	


201 000

Makar 150 % av ensam.
Ensam man
Ensam kvinna

106440

136320
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

Den skattesänkning som redovisas i tabellen gäller för personer som
Från Skatteverkets: “Skatter i Sverige. Skattestatistisk
har hela sin inkomst från arbete samt är under 65 år. Av tabellen
årsbok 2010.”
framgår att det ekonomiska utbytet av att gå från t.ex. heltidsarbets“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 skattereduktion 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 skattelättnaden tillfaller låg- och medelinkomsttagare. För att jobbskatteavdraget ska hålla takt med prisutvecklingen är det knutet till prisbasbeloppet. 4.21 Tabell visar hur stor skattesänkning jobbskatteavdraget
ger vid olika arbetsinkomst inkomståret 2011. Dessutom visas
skattesänkningen som procent av arbetsinkomsten.

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 marginalskattesänkning i intervallet 133 700-336 600)

2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2010. 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

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 1364 16368 4637 55644 -64356 	

7001 1628 19536 5373 64476 -55524 	

8001 1892 22704 6109 73308 -46692 	

9001 2161 25932 6840 82080 -37920 	

10001 2491 29892 7510 90120 -29880 	

11001 2849 34188 8152 97824 -22176 	

12001 3212 38544 8789 104468 -14532 	

13001 3575 42900 9426 113112 - 6888 	

14001 3938 47256 10063 120756
756 kris-	

15001 4301 51612 10700 128400 8400 gräns 	

16001 4664 55968 11337 136044 16044 	

17001 5027 60324 11974 143688 23688 	

18001 5390 64680 12611 151332 31332 	

19001 5753 69036 13248 158976 38976 	

20001 6151 73812 13850 166200 46200 	

21001 6514 78168 14487 173844 53844 	

22001 6877 82524 15124 181488 61488 	

23001 7240 86880 15761 189132 69132 	

24001 7603 91236 16398 196776 76776 	

25001 7966 95592 17035 204420 84420 	

26001 8324 99888 17677 212124 92124 	

27001 8799 105588 18202 218424 98424 	

29001 9859 118308 19142 229704 109704 	

30001 10389 124668 19612 253344 115344 	

35001 13039 156468 21962 263544 143544 	

40001 15731 188772 24270 291240 171240 	

45001 18631 223572 26370 316440 196440 	

50001 21531 258372 28470 341640 221640 	

55001 24431 293172 30570 366840 246840 	

60001 27331 327972 32670 392040 272040 	


-68712 (55644x 2 - 180000)
-51048	

 	

84 000 	

-33384 	

 	

96 000
-15840 	

 	

108 000
240 kris-	

120 000
15648 gräns 	

 132 000	

20936 	

 	

144 000
46224 	

 	

156 000
61512 	

 	

168 000
76800 	

 	

180 000
92088 	

	

192 000
107376 	

	

204 000
122554 	

	

216 000
137952 	

	

228 000
152400 	

	

240 000
167688 	

 	

252 000
182976 	

	

264 000
198264 	

	

276 000
213552 	

	

288 000
228840 	

	

300 000
244248 	

	

312 000
256848 	

	

324 000
279408 	

	

348 000
290688 	

	

360 000
347088 	

	

420 000
402480 	

	

480 000
452880 	

	

540 000	

503280 	

 	

600 000
553680 	

	

660 000	

604080 	

	

720 000

6001
687 8244 5314 63768 -70232 	

7001
918 11016 6083 72996 -61004 	

8001 1149 13788 6852 82224 -51776 	

9001 1380 16560 7621 91452 -42548 	

10001 1644 19728 8357 100284 -33716 	

11001 1943 23316 9058 108696 -25304 	

12001 2244 26928 9757 117084 -16916 	

13001 2545 30540 10456 125472 - 8528 	

14001 2846 34152 11155 133860 - 140 kris-	

15001 3147 37764 11854 142248 8248 gräns 	

16001 3448 41376 12553 150636 16636 	

17001 3749 44988 13252 159024 25024 	

18001 4050 48600 13951 167412 33412 	

19001 4351 52212 14650 175800 41800 	

20001 4682 56184 15319 183828 49828 	

21001 4983 59796 16018 192216 58216 	

22001 5284 63408 16717 200604 66604 	

23001 5585 67020 17416 208992 74992 	

24001 5886 70732 18115 217380 83380 	

25001 6201 74412 18800 225600 91600 	

26001 6532 78384 19469 233628 99628 	

27001 6863 82356 20138 241656 107656 	

29001 7524 90288 21477 257724 123724 	

30001 7854 94248 22147 265764 131764 	

35001 10134 121608 24867 298404 164404 	

40001 12784 153408 27217 326604 192604 	

45001 15434 185208 29567 354804 220804 	

50001 18323 219876 31678 380136 246136 	

55001 21223 254676 33778 405336 271336 	

60001 24123 289476 35878 430536 296536 	


-73464 (63768x2-201000)
- 55008	

Ensams
-36552
förbättring
-18096
på översk.	

-432 kris- 2006 - 2010
16392 gräns 	

 -3128	

33168	

 	

-2384
49944 	

 	

-1640
66720 	

	

-896
83496 	

 	

-152
100272	

 	

592
117048 	

	

1336
133824 	

	

2080
150600
2824
166656 	

	

3628
183434 	

 	

4372
200208 	

	

5116
216984 	

	

5860
233760 	

	

6604
250200 	

	

7180
266256 	

7504
282312
9232
314448 	

	

14020
330528 	

	

16424
395808 	

	

20860
452208 	

	

21364
508608 	

	

24364	

559272 	

 	

24496
609672 	

	

24496	

660072 	

24496

2011. 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 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år
6001 680 8160
7001 911 10932
8001 1142 13704
9001 1373 16476
10001 1630 19560
11001 1930 23160
12001 2231 26772
13001 2532 30384
14001 2833 33996
15001 3134 37608
16001 3435 41220
17001 3736 44832
18001 4037 48444
19001 4338 52056
20001 4669 56028
21001 4970 59640
22001 5271 63252
23001 5572 66864
24001 5873 70476
25001 6181 74172
26001 6510 78120
27001 6843 82116
29001 7504 90048
30001 7834 94008
35001 9931 119172
40001 12581 150972
45001 15231 182772
50001 18054 216648
55001 20954 251448
60001 23854 286248

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott 	

/mån /år
skott/år 	

/år 	

5321
6090
6859
7628
8371
9071
9770
10469
11168
11867
12566
13265
13964
14663
15332
16031
16730
17429
18128
18820
19491
20167
21497
22167
25070
27420
29770
31947
34047
36147

63852
73080
82308
91536
100452
108852
117240
125628
134016
142404
150792
159180
167568
175956
183984
192372
200760
209148
217536
225840
233892
242004
257964
266004
300840
329040
357240
383364
408564
433764

-70148
-60920
-51692
-42464
-33548
-25148
-16760
- 8372	

16 kris8404 gräns
16792
25180
33568	

41956	

49984
58372	

66760	

75148	

83536	

91840	

99892	

108004	

123964	

132004	

166840	

195040	

223240	

249364	

274564	

299764

- 73296
- 54840
- 36384
- 17928
96 kris16704 gräns
33480
50256
67032
83808
100584
117360
134136
150912
166968
183794
200520
217296
234072
250680
266784
283008
314928
331008
400680
457080
513480
565728
616128
666528

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 skattelättnaderna blir samma vid låga och höga inkomster. Man kan också tänka
sig liknande jobbskatteavdrag för pensionärer, lämpligt avvägda.

Enligt LOs lönerapport 2010 var grundlön per månad
för arbetare år 2009

Samtliga sektorer	

	

År 2009 År 2011 kanske 6%högre	

Män	

 	

	

	

23 100 kr	

ca 24 500 kr
Kvinnor	

	

	

20 300	

	

21 500
Totalt	

 	

	

	

21 900	

	

23 000 Överskott i
hushållsbudgeten cirka 75 000 kr.
Skatt 24,2 % av inkomsten.
Med månadslön 60 000 överskott i hushållsbudgeten cirka
300 000 kr.
Skatt 39,8 % av inkomsten.
Hotell o restaurang. Kvinnor	

19 300	

	

Deltid 2/3	

	

	

	

	

hushållsbudgeten cirka 0 kr.
Skatt 20,2% av inkomsten.

ca 20 500
14 000 Överskott i

Från LO. Del av Lönerapport år 2010: Bilaga 2a.
Månadslön (grundlön) och löneutveckling år 2009.
Arbetare
Sektor! !
!
!
Antal !
!
!
!
!
!
!
Samtliga sektorer !
Män!
847 200 !
!
!
!
Kvinnor 736 300 !
!
!
!
Totalt 1 583 600 !
Privat sektor ! !
Män!
758 400 !
!
!
!
Kvinnor! 367 800 !
!
!
!
Totalt ! 1 126 400 !
C Tillverkningsindustri **Män!
236 700 !
!
!
!
Kvinnor! 57 600!
!
!
!
Totalt ! 294 400 !
25-30, 33 Verkstadsindustri ** !
!
Män !
116 300 !
!
!
!
Kvinnor 21 600 !
!
!
!
Totalt ! 137 800 !
F Byggindustri ! !
Män !
146 700 !
!
!
!
Kvinnor
3 900 !
!
!
!
Totalt ! 150 600 !
G Handel o serviceverkstäder!
!
Män !
118 200 !
!
!
!
Kvinnor 129 600 !
!
!
!
Totalt!
247 800!
51 Partihandel!!
Män !
33 300 !
!
!
!
Kvinnor
11 300!
!
!
!
Totalt !
44 700!
52 Detaljhandel !
Män !
58 900 !
!
!
!
Kvinnor 116 200 !
!
!
!
Totalt ! 175 000 !
I Hotell och restaurang! Män !
41 900 !
!
!
!
Kvinnor
58 700 !
!
!
!
Totalt !
100 500 !

Månadslön
!
!
23 100 !!
20 300 !!
21 900 !!
23 400! !
20 500 !!
22 600 !!
23 500 !!
21 500! !
23 100 !!

Löneutveckling
År 2009 %
3,0
3,8
3,3
2,9
3,6
3,1
2,8
3,2
2,9

23 700 !!
22 000 !!
23 400 !!
26 200 !!
22 200 !!
26 200 !!

2,8
3,1
2,8
2,5
..
2,6

22 400 !!
20 400 !!
21 400 !!
23 200 !!
21 000 !!
22 700 !!
21 500 !!
20 300 !!
20 700 !!
20 400 !!
19 300 !!
19 800 !!

3,4
4,8
4,0
2,7
3,2
2,9
5,9
4,9
5,6
5,7
3,9
5,0

H Transport-o kommunikationer !
!
Män !
85 400 !
!
!
!
Kvinnor 11 200 !
!
!
!
Totalt! 96 600 !
K Finans-o försäkringsverksamheter ! !
Män!
.. !
!
!
!
!
Kvinnor! ..!
!
!
!
!
Totalt! ..!
!
J+L+M+N Informations-,
fastighets-, uthyrningsföretag mfl!
!
Män !
80 200 !
!
!
!
Kvinnor 53 300 !
!
!
!
Totalt ! 133 600 !
Summa Privat tjänsteproduktion (G-U)!
Män ! 352 400 !
!
!
!
Kvinnor 300 500 !
!
!
!
Totalt ! 652 900 !
Offentlig sektor !
Män !
88 800 !
!
!
!
Kvinnor 368 500 !
!
!
!
Totalt ! 457 200 !
Statlig sektor ! !
Män !
10 800 !
!
!
!
Kvinnor 5 400 !
!
!
!
Totalt ! 16 000 !
Kommunal sektor !
Män !
66 700 !
!
!
!
Kvinnor! 320 500 !
!
!
!
Totalt ! 387 000 !
Landstingskommunal
sektor !!
!
Män !
11 300 !
!
!
!
Kvinnor 42 700 !
!
!
!
Totalt ! 54 100 !

22 700 !!
21 800 !!
22 600 !!

2,5
0,9 *
2,3

..!
.. !
.. !

!
!
!

..
...
..

21 800 !!
19 600 !!
21 100 !!

..
..
..

22 000 !!
20 200 !!
21 200 !!
20 800 !!
20 100! !
20 200 !!
22 900! !
20 700! !
22 200 !!
20 400 !!
20 000 !!
20 000! !

2,9
3,4
3,1
3,5
3,9
3,7
4,9
4,6
5,0
3,2
4,0
3,7

20 900 !!
20 900 !!
20 900! !

3,4
3,8
3,7

.. Uppgift ej tillgänglig eller för osäker för att redovisas
* Osäker skattning på grund, bortfall, mätfel, rotation i urvalet eller försenad
lönerevision
** Löneutveckling beräknad exkl SNI 33 Rep.verkstäder mfl och 19+21+31+32
Övrig tillv.ind.i pga ändrat antal med SNI2007

DN 15 feb 2011:

”M:s ekonomiska politik gynnar
höginkomsttagare”
“S-ekonomer om ny rapport: Socialdemokraterna bedrev åren
2002–2006 en mer balanserad fördelningspolitik än alliansen “
“Riksdagens utredningstjänst (RUT) har på vårt uppdrag analyserat
hur olika inkomstgrupper påverkats av de senaste åtta årens politik.
Utredningen visar att det är höginkomsttagarna som gynnats under
Moderaternas styre – inte låg- och medelinkomsttagare som Reinfeldt
brukar hävda. Under S-styret 2002–2006 fick höginkomsttagarna en
inkomstutveckling som motsvarade 95 procent av den genomsnittliga
inkomsttagarens utveckling. Under åren 2006–2010 fick samma
inkomstgrupp 240 procent av genomsnittet. Fördelningsprofilen var
avsevärt bättre 2002–2006 jämfört med senaste mandatperioden,
skriver Torbjörn Hållö och Sebastian de Toro.”
“Det Socialdemokratiska arbetarpartiet har varit centrum i
svensk politik sedan demokratins genombrott. Orsakerna är
förstås flera. Ett viktigt skäl är att Socialdemokraterna både i
teori och praktik lyckades förena två grundläggande begrepp för
ett samhälles välmående: tillväxt och rättvisa. Sverige blev ett av
världens materiellt rikaste länder samtidigt som inkomstskillnaderna var små och den sociala välfärden väl utvecklad.
I dag nämner Moderaterna ofta att de vill bli hela Sveriges parti. Men
deras politik är fortfarande utformad på ett sätt så att klyftorna ökar.
Riksdagens utredningstjänst, RUT, har på uppdrag av Socialdemokraterna i riksdagen, tagit fram en ny 30-sidig översikt över hur olika
inkomstgrupper påverkats av de senaste åtta årens politik; de fyra sista
åren med en socialdemokratisk regering och de fyra första med en
borgerlig. Analysen inrymmer effekter av förändrade skatter och

bidrag på individnivå men även effekten på disponibelinkomsten av
exempelvis koldioxid- och energiskatter.
I utredningen har olika inkomstgruppers inkomstutveckling i kronor på
grund av skatte- och bidragsförändringar jämförts med en genomsnittlig
inkomsttagare.
Utredningen visar att:
• Höginkomsttagarna, fick 2002–2006 cirka 95 procent av den
genomsnittliga inkomsttagarens inkomstutveckling. Åren 2006–2010
fick samma inkomstgrupp cirka 240 procent av genomsnittet.
• Medianinkomsttagaren fick 2002–2006 cirka 130 procent av
genomsnittsinkomsttagaren. Åren 2006–2010 fick samma grupp nöja
sig med cirka 90 procent.
• Låginkomsttagaren fick 2002–2006 cirka 60 procent av genomsnittsinkomsttagaren mot cirka 30 procent 2006–2010.
Undersökningen visar således att det är höginkomsttagarna som har
gynnats under Moderaternas styre, och inte låg- och medelinkomsttagare som Reinfeldt brukar hävda. Det beror inte främst på enskilda
förslag, såsom förändringen av brytpunkten i inkomstskatten, utan på
den samlade politikens profil. Omfattande skattesänkningar för
höginkomsttagare har inte matchats med motsvarande reformer för lågoch medelinkomsttagare.
Detta skiljer sig mot utvecklingen under Socialdemokraternas sista
fyra år. Även under den socialdemokratiska regeringsperio-den
genomfördes ibland förslag som hade negativa fördelnings-effekter,
bland annat sänkta inkomstskatter även för grupper med högre
inkomster. Men som framgår av undersökningen från
utredningstjänsten innebar den samlade effekten att höginkomsttagare inte gynnades. Däremot gynnades medianinkomsttagaren.

Vi har också tagit RUT:s material ett steg längre och gjort en djupare
analys, där vi har studerat utvecklingen i förhållande till olika
inkomstgruppers ingångslöner. Även mätt på detta sätt framgår det att
den socialdemokratiska regeringen bedrev en mer balanserad
fördelningspolitik än den borgerliga regeringen. Under Socialdemokraternas sista fyra år gynnades främst låg- och medelinkomsttagare,
medan Moderaterna under sina fyra första år främst gynnade dem med
högst inkomster.
Anders Borg har hävdat att de ökande inkomstklyftorna är ett övergående fenomen, då hans politik gör det mer lönsamt att arbeta och
därmed bidrar till ökad sysselsättning. I sak är det enkelt att konstatera
att sysselsättningen har sjunkit. Det finns heller inga bevis för att hans
reformer skulle vara gynnsamma på sikt, till exempel att avskaffad
fastighetsskatt är bättre för sysselsättningen än en storsatsning på
svenskt utbildningsväsende.
Vi avvisar föreställningen att det finns ett motsatsförhållande mellan
ökad rättvisa och att det ska vara lönsamt att arbeta. Att det ska löna
sig att arbeta är en central del i den socialdemokratiska arbetslinjen
och uppnås bland annat genom hög lön, generell välfärd med
begränsade marginaleffekter och genom att arbete kvalificerar för
olika inkomstförsäkringar.
Ett exempel på detta är det förslag om sänkta kostnader för medlemskap i a-kassan, som Socialdemokraterna drev under den förra
mandatperioden, och som också fanns med som förslag i det rödgröna
valmanifestet. I dag tvingas nämligen vissa yrkesgrupper, ofta
lågavlönade, att betala cirka 400 kronor i månaden för att vara med i akassan. Den höga avgiften fungerar som en extraskatt och gör det
mindre lönsamt att gå från icke-arbete till arbete. Sänks avgiften blir
det mer lönsamt att arbeta samtidigt som reformen i stor utsträckning
gynnar löntagare med låga löner.

När det gäller fördelningspolitik är det svårt att se på vilket sätt
Moderaterna har förnyats. Det hjälper inte att uppmana sina
företrädare att ta av sig pärlhalsbanden och hänga in kostymen i
garderoben samtidigt som klyftorna växer. Väljarna kommer att
genomskåda detta.
I en tid när socialdemokratins framtid och historia diskuteras och
Moderaterna försöker inta den politiska mitten är det intressant att
konstatera att fördelningsprofilen var avsevärt bättre 2002–2006 när
Socialdemokraterna styrde jämfört med 2006–2010 när Moderaterna
utformade den ekonomiska politiken.
Torbjörn Hållö ekonom, Socialdemokratern
Sebastian de Toro ekonom, Socialdemokraterna”
“Så har analysen gjorts
Analysen från Riksdagens utredningstjänst (Dnr 2010:1805) visar hur
hushållens nettoinkomster förändras av regelförändringarna 2002–2006
i 2006 års ekonomiska miljö, respektive av regelförändringarna 2006–
2010 i 2010 års ekonomiska miljö. Regelförändringarna handlar såväl
om förändrade bidrag, ersättningar som skatter.
Det är förslagens direkta effekt som studerats, vilket bland annat
innebär att den bortser från eventuella beteendeeffekter som kan uppstå
till följd av regeländringar. Undersökningen, det så kallade Star-urvalet,
som krävs i denna analys, omfattar totalt cirka 1,6 miljoner individer
och innehåller taxeringsuppgifter.
De som studeras i undersökningen är personer med en beskattningsbar inkomst och som är 19 år eller äldre. I Riksdagens utredningstjänsts undersökning har även hushållsanknutna skatter och bidrag
inkluderats, till exempel förändrad koldioxidsskatt, barn- och bostadsbidrag. Undersökningens utfall bygger på hur stor andel av den
genomsnittliga inkomstförstärkningen, i kronor, som har tillfallit olika
inkomstgrupper.”

Från LOs lönerapport 2011 (Från LO 6 jan 2012)
Sammanfattning
* Historiskt låga löneökningar år 2010, 2,3 procent för arbetare och
2,2 procent för tjänstemän. De lägsta löneökningar som uppmätts på
över 55 år.
* Reallönerna ökade ändå med drygt en procent år 2010.
* Räknat i kronor ökade lönerna med 490 kronor för arbetare och
med 700 kronor för tjänstemän, det vill säga med 210 kronor mer för
tjänstemän.
* Medellönen är 22 400 kronor för arbetare och 32 100 kronor för
tjänstemän. Lönegapet ökade därmed till 9 700 kronor (43 procent)
* Kvinnor och män - 4 700 kronor lägre medellön för kvinnor än för
män.
22 400 kronor för arbetare och 32 100 kronor för tjänstemän
År 2010 är medellönen för samtliga anställda 27 700 kronor i månaden. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän då medellönen för en arbetare är 22 400 kronor och för en tjänsteman 32 100
kronor. Lönen för tjänstemän är därmed 9 700 kronor, eller 43 procent,
högre än för arbetare. Det visar LOs årliga bearbetning av Statistiska
centralbyråns lönestrukturstatistik för år 2010.
Historiskt låga löneökningar år 2010
År 2010 ökade lönerna i genomsnitt med 2,2 procent för samtliga
anställda. För arbetare ökade lönerna med 2,3 procent och för tjänstemän med 2,2 procent, det vill säga en tiondels procent mer för arbetare. Dessa löneökningarär dock de lägsta för ett enskilt år som uppmätts på minst 55 år.

Men ändå drygt en procent i reallöneökning
Trots historiskt låga löneökningar så ökade ändå reallönerna med drygt
en procent för både arbetare och tjänstemän. Detta på grund av att
inflationen endast var 1,3 procent år 2010.
210 kronor mindre för arbetare än för tjänstemän
Räknat i kronor ökade lönerna för arbetare i genomsnitt med 490
kronor och för tjänstemän med 700 kronor år 2010. Lönerna ökade
alltså med 210 kronor mer för tjänstemän. Lönegapet mellan arbetare
och tjänstemän har därmed växt ytterligare och de senaste 15 åren har
det ökat från 4 300 kronor till dagens 9 700 kronor. Räknas lönegapet i
procent så blir bilden lite annorlunda då lönegapet räknat i procent var
som störst år 2006 med 44 procent. Därefter har det faktiskt minskat
något till 43 procent år 2010.
Liten minskning av skillnaden mellan kvinnorna och män
Lönerna är lägre för kvinnor än för män. År 2010 var medellönen för
kvinnor 25 400 kronor och för män 30 000 kronor. En skillnad på
4 700 kronor till männens favör vilket dock är drygt 100 kronor mindre
än föregående år.
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Från SAP hemsida:

“På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi”
Publicerad på DN debatt 5 oktober 2011
"En nära samverkan mellan staten och näringslivet måste därför
vara en grundläggande del av en politik för att hävda Sveriges
konkurrenskraft för ökad tillväxt, nya jobb och en hållbar finansiering av vår välfärd." Skriver Juholt och Waidelich.
“I dag presenterar vi socialdemokrater vår skuggbudget med tydliga
förslag för att stärka det svenska näringslivet. Vi förnyar vår ekonomiska politik. Vi har en tydlig vision för att göra Sverige till en konkurrenskraftig, kunskapsbaserad ekonomi. Om vi ska stå starka i
framtiden måste vi konkurrera med hög kompetens och inte med låga
löner. Full sysselsättning är det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Som land har vi inte råd med det
slöseri som arbetslösheten innebär.
Läget i världsekonomin är allvarligt. Det ställer stora krav på den
ekonomiska politiken även i Sverige. Starka offentliga finanser är
avgörande. Nu gäller det att göra rätt saker. Vi vill prioritera investeringar i det som också långsiktigt bygger Sverige starkt – utbildning,
infrastruktur och bostäder.
Ett litet exportberoende land som Sverige är helt beroende av att det
finns ett fungerande och väl utvecklat samarbete mellan alla aktörer
som kan bidra till att Sverige blir framgångsrikt i den internationella
konkurrensen. Sverige behöver en strategisk samverkan mellan olika
samhällssektorer med mer av gemensamma prioriteringar av forskningsresurser, utbildningsinsatser och export- och investeringsfrämjande.
I dialog med näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna
vill vi utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i

centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle – både inhemska och
globala.
Vi ser ett antal områden som förefaller naturliga att kraftsamla kring.
Det gäller miljö- och energiområdet, framtidens transportlösningar, den
demografiska utmaningen, hälso- och livsvetenskaperna och Sveriges
attraktionskraft som besöksland.
Vi satsar i vår budget två miljarder kronor de kommande fyra åren på
en sådan samverkan. Därutöver är vi helt öppna för att i dialog med
samverkansparterna identifiera ytterligare områden för gemensamma
satsningar.
En annan helt avgörande förutsättning för att stärka svenska företags
konkurrenskraft är att vi investerar i utbildning. I nuläget karaktäriseras svensk arbetsmarknad av en oförmåga att matcha lediga jobb med
arbetssökande som har rätt kompetens. Samtidigt som arbetslösheten
bitit sig fast på en hög nivå råder växande arbetskraftsbrist inom flera
sektorer. Vi föreslår därför omfattande investeringar i jobb och
utbildning för unga, sammanlagt 57.400 platser inom högskolan,
vuxenutbildningen, i traineejobb och utbildningsvikariat.
Parallellt med detta vill vi skapa en kompetenskommission bestående
av företrädare för näringslivets branschorganisationer, små och stora
företag, kommuner, stat och fackföreningar. Kommissionen ska kunna
inhandla olika former av utbildningar eller andra lämpliga åtgärder från
privata såväl som offentliga utbildningsföretag, från universitet,
högskolor och kommuner.
Särskilda insatser behövs också för att förbättra situationen för landets
småföretag. De små- och medelstora företagen står för nästan hela
nettotillskottet av nya jobb i ekonomin. Att få dessa företag att fort-sätta
växa och anställa är därför helt centralt.
Vi föreslår en nedsättning av arbetsgivaravgiften riktad mot mindre
företag. Arbetsgivaravgiften sänks från år 2012 med tre procent på

lönesummor upp till 900.000 kronor. Statens nettokostnad för denna
reform är tre miljarder kronor.
Tillgången till riskkapital för mindre företag måste också säkras. Vi
vill skapa en riskkapitalfond med en total initial investeringsportfölj på
tre miljarder kronor. Fonden ska ha ett särskilt fokus på innovativa
små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Fonden ska agera
marknadskompletterande och finansieras genom en avveckling av det
statliga venture capitalbolaget Fouriertransform som synes ha misslyckats med uppdraget att stimulera fram investeringar i svensk fordonsteknik.
Därtill har vi i en överenskommelse med regeringen fått den att i
budgetpropositionen acceptera våra förslag från i våras om satsningar
på exportstöd för småföretag och att säkra den svenska utrikesrepresentationen i flera viktiga exportländer.
Miljöteknikområdet är ett område där Sverige och svenska företag har
särskilt goda förutsättningar. Sverige måste ta sin del av miljöansvaret
och gå före på miljöområdet. Vi ska vara först med att utveckla och
använda framtidens miljövänliga teknik.
Vi vill införa ett nytt system med stöd för klimatinvesteringar, där
företag, kommuner, ideella organisationer – eller alla i samarbete –
kan få stöd för projekt för att effektivt långsiktigt minska utsläpp av
växthusgaser. Försöksprojekt och pilotanläggningar för att stimulera
nya innovationer och idéer ska ha en viktig del av anslaget. Svenska
företag kan på så sätt få möjlighet att pröva ny teknik i full skala.
Vi avsätter sammantaget 1,6 miljarder kronor de kommande fyra åren
till lokala klimatinvesteringar. Därtill föreslår vi ett kostnadsneutralt
system med stegvisa miljöbilsbonusar och en registreringsskatt för
bilar med koldioxidutsläpp över en viss nivå. På så sätt kan vi
stimulera teknikutveckling och en ny generation svenska miljöbilar.

Svenska företag är helt beroende av att den samhälleliga infrastrukturen fungerar. I dag råder stor bostadsbrist på många håll i Sverige.
Människor har svårigheter att flytta dit jobben och utbildningsplatserna
finns. Det behövs en ny bostadspolitik som ger en större rörlighet på
bostadsmarknaden.
Dessutom måste vi prioritera investeringar i ny järnvägskapacitet.
Sverige är ett glest befolkat land med behov av snabba miljövänliga
transporter. Inte minst snabba godstransporter för näringslivets behov.
Det är helt orimligt att stora svenska industriföretag i dag inte kan lita
på järnvägstransporterna utan under vintertid känner sig tvingade att
flytta över sina transporter till landsväg. Det finns ett betydande behov
av infrastrukturinvesteringar i hela landet, inte minst i och kring våra
stora städer.
Den nuvarande regeringen tycks ha i det närmaste beröringsångest för
att samverka med näringslivet och har följaktligen medvetet prioriterat
bort en aktiv näringspolitik. Det är fel väg att gå.
I den globala ekonomin är det inte bara företag som konkurrerar med
varandra utan vi upplever också en konkurrens om investeringar och
arbetstillfällen länder emellan.
En nära samverkan mellan staten och näringslivet måste därför vara en
grundläggande del av en politik för att hävda Sveriges konkurrenskraft
för ökad tillväxt, nya jobb och en hållbar finansiering av vår välfärd.
Därför fokuserar vi i vår budget på en politik för att göra Sverige till en
konkurrenskraftig kunskapsbaserad ekonomi. Det är så vi bygger
Sverige starkt i en orolig tid.
Håkan Juholt, partiordförande
Tommy Waidelich, ekonomisk-politisk talesperson”

Från SAP hemsida:

Socialdemokraternas budgetförslag i
korthet:
En kunskapsbaserad ekonomi
Vi föreslår omfattande investeringar i jobb och utbildning för unga,
sammanlagt 57 400 platser inom högskolan, vuxenutbildningen i
traineejobb och utbildningsvikariat till en kostnad av närmare 7
miljarder kronor.
Vi vill se strategisk samverkan mellan näringsliv, forskning och
parterna på nya områden som transporter, miljö- och energi, hälsa- och
livsvetenskap, den demografiska utmaningen och Sveriges
attraktionskraft, två miljarder de kommande fyra åren.
Vi föreslår en ny riskkapitalfond på tre miljarder konor.
Det enskilt viktigaste för elevernas resultat i skolan är bra lärare.
Vi vill avsatta två miljarder kronor de kommande fyra åren till
kompetensutveckling av lärare och 400 miljoner kronor under
samma tid för karriärmöjligheter för lärare och utveckling av
skolledarrollen.
Sverige behöver en kompetensförsäkring som bygger på arbetslinjen
och ger människor möjlighet att utveckla sitt kunnande.
Vi vill investera i moderna urbana transportsystem. Tunnelbanan i
Stockholm behöver byggas ut. Vi avsätter 1, 4 miljarder kronor för
sträckan Odenplan – Nya Karolinska sjukhuset 2012 – 2015. Under
samma period föreslår vi 11, 5 miljarder kronor för att utbyggd
kapacitet i järnvägssystemet.
Vi föreslår att en skattestimulans på en miljard årligen för
investeringar i hyres- och studentlägenheter införs från 2012.

Vi vill införa en modell med statliga lånegarantier för upprustning
och energieffektivisering av dessa fastigheter. Låneramen omfattar
totalt 20 miljarder kronor och kan sökas av alla fastighetsägare mot en
garantiavgift. För fastigheter i områden med särskilt hög arbetslöshet
ska staten kunna subventionera garantiavgiften, en utgift som bedöms
uppgå till omkring 500 miljoner kronor per år. Vi bedömer att cirka
60 000 lägenheter kan rustas upp tack vare lånegarantierna.
En värdeburen tillväxt
Vi föreslår en kompetenskommission som ska arbeta med förbättrad
matchning mellan arbetsgivarnas behov de arbetssökandes kompetens.
Till sitt förfogande har de en miljard kronor för att upphandla
bristyrkesutbildningar. Vi föreslår att 700 miljoner kronor
omdisponeras från ineffektiva coacher till förstärkt
förmedlingsverksamhet.
För personer med mer omfattande behov av stöd för att få förankring
på arbetsmarknaden så föreslår vi Kraftsam, en dörr in till möjligheter
att få individuellt utformat stöd. Vi föreslår 1 500 plusjobb för personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden och 1 400 platser i offentligt
skyddat arbete för personer med psykiska funktionshinder.
Vi vill arbeta för ett modernt arbetsliv där människor trivs, har
möjligheter till inflytande över sin arbetssituation och kan utvecklas i
jobbet. Vi avsätter 100 miljoner kronor per år till ett systematiskt
arbetsmiljöarbete.
En stark a-kassa som omfattar alla löntagare är en avgörande del av en
väl fungerande arbetslinje. Vi föreslår i denna motion ett tak för avgiften på 120 kr i månaden och en höjd ersättningsnivån i a-kassan till 80
procent. Taket höjs till 910 kronor per dag från mars 2012. Efter 100
dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kronor per dag
För att långsiktigt öka sysselsättningen bland utrikes födda vill vi
förstärka kvaliteten i etableringsinsatserna. De 700 miljoner kronor
som sfi-bonus och lotsar kostar vill vi använda effektivare för

validering, arbetspraktik och grundläggande utbildning i kommunal
regi.
Vi föreslår ett särskilt stöd om 50 miljoner kronor per år för att trygga
tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service i glesoch landsbygd.
Vi avsätter 400 miljoner kronor per år, sammantaget 1,6 miljarder de
kommande fyra åren till lokala klimatinvesteringar.
Vi föreslår ett nytt system för miljöbilsbonus och registreringsskatt
där bilar med låga utsläpp för bonus och bilar med höga utsläpp för
registreringsskatt.
Vi avsätter 100 miljoner kronor per år, sammantaget 400 miljoner
kronor de kommande fyra åren för ett solinvesteringsstöd.
Vi vill därför lagstifta om rätt till heltid och införa ett tak för
allmänna visstidsanställningar. Vi avsätter också 200 miljoner
kronor per år i stimulans för kommuner som ordnar barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Sociala investeringar
Det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom i vårt land. Det kräver
att vi når målet om full sysselsättning.
Vi vill höja underhållsstödet med 100 kronor i månaden och taket i de
s.k. vab-dagarna så att fler får en rimlig vardagsekonomi.
Vi vill se kraftfulla åtgärder för dem som är överskuldsatta och
stimulera kommunerna att sänka avgifterna i kultur- och
musikskolan.
Vi vill att de allra flesta ska få 80 procent i ersättning vid sjukdom.
På sikt vill vi att taket ska vara tio prisbasbelopp. I ett första steg vill

vi nu höja taket till åtta prisbasbelopp 2012 och 8,5 ppb 2013. Vi vill
också att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden.
Vi vill ha en statlig kommission för jämlik hälsa. Uppdraget ska vara
att identifiera oacceptabla förhållanden som leder fram till skillnader i
befolkningens hälsa samt ta fram förslag på hur vi kan minska
hälsoklyftorna.
Vi tillför en miljard kronor till sjukvården för att kompensera
landstingen så att de inte behöver försämra högkostnadsskyddet på det
sätt som regeringen föreslår.
Vi vill förstärka kampen mot den organiserade brottsligheten och
centralt skapas betydligt bättre förutsättningar för att samla kunskap
och använda resurserna på ett effektivt sätt. Vi vill därför ge 100
miljoner kronor per år till Rikskriminalpolisen under 2012 - 2015,
vilket motsvarar minst 100 tjänster med specialistkompetens.
För att upprätthålla ett starkt samhällskontrakt är det avgörande att alla
former av skatte- och bidragsfusk motverkas kraftfullt. Under åren
2012-2015 vill vi därför tillföra Skatteverket totalt 200 miljoner kronor
för ökade resurser till att bekämpa skattefusk och i en särskild satsning
mot bidragsbrott anslår vi därför totalt 100 miljoner kronor till Polisen
och Åklagarmyndigheten under perioden 2012-2015.
För socialdemokratins del är det viktigt att säkerställa att varje
skattekrona används så effektivt som möjligt. Där för vill se en bred
utredning om vinst och konkurrens i välfärden.
Vi vill införa fri entré på statliga museer, fortsätta digitaliseringen av
biografer, öka stödet till svensk barnfilm och satsa på ett nytt kulturoch demokratiprojekt för unga. Totalt avsätter vi drygt 1 miljard kronor
till kultursatsningar 2012- 2015.

Socialdemokraternas budgetmotion.
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Bygger på riksdagens rapport, men tabeller o d är ej med av
utrymmesskäl. Riksdagens rapport innehåller inte figurer. Den som
vill se en fullständig motion bör gå till Socialdemokraternas
upplaga av motionen : Läs hela budgetmotionen (PDF)
I ett stort avsnitt i det följande finns klassifikationssystemet för
verksamheter och där har lagts in socialdemokraternas
budgetmotion.

Några ord till slut.

Förenta Nationernas Millenniedeklaration

Sammanställningen nu har blivit lång och får inte bli mycket längre.
Den har utgått från dagens läge i Sverige och i världen ifråga om
konflikter och välfärdsfördelning och isynnerhet ifråga om kunskapsläget hos allmänheten och politikerna om hur man kan styra mot en
bättre framtid. För Sverige och världen. Kunskapsläget är dåligt och
därför har gåtts igenom grunderna för det hela.
Människan är ett djur, som utvecklats från atomer i vårt 13,7 miljarder år gamla universum. Med tiden kom vi till och har haft en historia
som är bara 5000 år gammal. Under dessa år har människorna lärt sig
en hel del, att ordna samhällen med enskilda och gemensamma verksamheter, med krig och maktstrider, med utvecklingar på många områden. Man har kommit så långt att man ofta försöker lösa konflikter
utan våld, med samtal och överenskommelser, demokrati.

I. VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER

Förenta Nationerna, FN, är ett försök att leda världen.
Förenta Nationernas Millenniedeklaration är en milstolpe på vägen
in i ett nytt århundrade. Den antogs av Millennietoppmötet som hölls
från den 6 till den 8 september 2000 i New York och är ett uttryck för
147 stats- och regeringschefers och totalt 191 nationers oro och engagemang för världens framtid. Mötet var den dittills största sammankomsten av världens ledare.
I deklarationen har världens ledare anvisat klara riktlinjer för hur
Förenta Nationerna skall anpassas till det nya århundradets krav. Med
rätta är de bekymrade över organisationens effektivitet. De vill se
handling och, framför allt, resultat. Det står i deras makt att uppnå de
mål som de har fastställt och därför är det också deras ansvar. Till dem
och deras medborgare, världens alla människor : bara ni kan avgöra
om Förenta Nationerna skall klara av att svara på utmaningen.

Dessa är:
* Frihet. Män och kvinnor har rätt att leva sina liv och fostra sina barn i
värdighet, fria från hunger och från fruktan för våld, förtryck och
orättvisor. Demokratisk samhällsstyrning i vilken medborgarna är
delaktiga och som utgår från folkets vilja är den bästa garantin för dessa
rättigheter.
* Jämlikhet. Ingen individ och ingen nation får förnekas möjligheten att
dra nytta av utveckling. Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor
och män måste garanteras.
* Solidaritet. Globala utmaningar måste mötas på ett sätt som fördelar
kostnaderna och bördorna i överensstämmelse med grundläggande
principer om jämlikhet och social rättvisa. De som lider eller missgynnas förtjänar hjälp från dem som gynnas mest.
*Tolerans. Människor måste respektera varandra oavsett skillnader i
tro, kultur och språk. Skillnaderna inom och mellan samhällen bör
varken fruktas eller undertryckas utan tas till vara som värdefulla
tillgångar för mänskligheten. En kultur av fred och samtal mellan alla
civilisationer bör aktivt främjas.
*Respekt för naturen. Alla levande arter och andra naturtillgångar
måste behandlas och användas på ett klokt sätt i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Endast med den inställningen kan de
omätbara rikedomar som naturen försett oss med bevaras och överlämnas till våra efterkommande. De rådande ohållbara mönstren för

produktion och konsumtion måste ändras med tanke på vår egen och
kommande generationers framtida välfärd.
* Delat ansvar. Ansvaret för hanteringen av ekonomisk och social
utveckling världen över och av hot mot internationell fred och säkerhet
måste delas av världens länder och bör utövas multilateralt. Som den
mest universella och mest representativa organisationen i världen
måste Förenta Nationerna ha den centrala rollen.
7. För att omsätta dessa värderingar i handling har vi identifierat
viktiga mål som vi tillmäter speciell betydelse.

II. FRED, SÄKERHET OCH NEDRUSTNING
8. Vi skall göra vårt yttersta för att befria våra folk från krigets gissel
som i konflikter inom och mellan länder har krävt mer än 5 miljoner
liv under det senaste årtiondet. Vårt mål är också att eliminera de faror
som massförstörelsevapnen utgör.

III. UTVECKLING OCH FATTIGDOMSBEKÄMPNING
11. Vi skall göra vårt yttersta för att befria våra medmänniskor – män,
kvinnor och barn – från den extrema fattigdomens elände och förnedring. Mer än en miljard lever just nu i extrem fattigdom. Vi förbinder
oss att förverkliga allas rätt till utveckling och att befria hela mänskligheten från nöd.

IV. SKYDD AV VÅR GEMENSAMMA MILJÖ.

21. Vi skall göra vårt yttersta för att befria hela mänskligheten, framför
allt våra barn och barnbarn, från hotet om ett liv på en planet som är
oåterkalleligt förstörd av mänskliga aktiviteter och vars naturtillgångar
inte längre räcker för människornas behov.

22. Vi bekräftar på nytt vårt stöd för principerna om hållbar utveck-ling,
däribland principerna i Agenda 21 som antogs vid Förenta Nationernas
konferens om miljö och utveckling.

V. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI
OCH GOD SAMHÄLLSSTYRNING
24. Vi skall göra vårt yttersta för att främja demokratin och stärka
rättssäkerheten, liksom respekten för alla internationellt erkända
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inklusive rätten till
utveckling.

VI. SKYDD AV DE SÅRBARA.
26. Vi skall göra vårt yttersta för att säkerställa att barn och andra civila
som drabbas oproportionerligt hårt av naturkatastrofer, folk-mord,
väpnade konflikter och andra humanitära nödsituationer får allt det
bistånd och allt det skydd som de behöver för att de skall kunna återgå
till ett normalt liv så snart som möjligt.

VII. ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA AFRIKAS
SÄRSKILDA BEHOV.
27. Vi skall medverka till att demokratin stärks i Afrika och bistå Afrika
i dess kamp för varaktig fred, utrotning av fattigdomen och hållbar
utveckling och därigenom ge Afrika en betydande roll i
världsekonomin.

VIII. ETT STARKARE FÖRENTA NATIONERNA.

29. Vi skall göra vårt yttersta för att göra Förenta Nationerna till ett mer
effektivt verktyg i genomförandet av alla dess prioriteringar: kampen
för utveckling åt världens alla folk; kampen mot fattigdom, okunnighet
och sjukdomar; kampen mot orättvisa; kampen mot våld, terror och
brott samt kampen mot misskötseln och förstörelsen av vårt
gemensamma hem.

Hur har det gått?
I.	

	

	

	

	

	

	

	

II.	

III. 	

IV. 	

V.	

VI.	

VII.	

VIII.	


Värderingar och principer?
Frihet?
Jämlikhet?
Solidaritet?
Tolerans?
Respekt för naturen?
Ansvaret för hanteringen av ekonomisk och social utveckling
världen över och av hot mot internationell fred?
Fred, säkerhet och nedrustning?
Utveckling och fattigdomsbekämpning?
Skydd av vår gemensamma miljö?
Mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsmiljö?
Skydd av de sårbara?
Åtgärder för att möta Afrikas särskilda behov?
Ett starkare Förenta Nationerna?

Något har det väl blivit bättre. Man kan hitta uppgifter om det. Men
när det gäller skydd av vår gemensamma miljö, klimat, och önskemålen om mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsmiljö är det
klart att det återstår mycket att göra.
I utrikesdepartementets rapporter om tillståndet i världen beskrivs
läget för mänskliga rättigheter:
Rätten att inte bli diskriminerad
Rätten till liv - dödsstraffet
Förbud mot tortyr
Förbud mot slaveri och slavhandel
Regler om rättssäkerheten
Privat- och familjelivet
Tanke- och religionsfrihet

Yttrandefrihet
Förenings- och församlingsfrihet
Rätten till arbete
Rätten till tillfredsställande levnadsstandard
Rätten till hälsa
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Rätten till utbildning
Kvinnors rättigheter
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck i 	

samkönade
relationer
Barnets rättigheter
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Urfolkens rättigheter
Rättigheter för HBT-personer
Flyktingars rättigheter
Migranters rättigheter
Folkmord
Väpnade konflikter
Våld och förtryck i hederns namn
Demokrati och statsmakt.
Det behövs planeringar för att lösa problemen, på global nivå, på
regionala nivåer, t ex EU, på statliga och lägre nivåer med kommuner, offentliga myndigheter och privata ideella och kommersiella
organisationer.
Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid.
För framtidsplaneringen har forskats fram en planeringsfilosofi
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska
ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras
samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam
värld. (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

Människornas verksamheter 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
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 ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande 	

örhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av

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.

psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och
sociala miljöer.	

 	

	

	


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.

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.

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.

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.

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 informa-tionsutbyten 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.
Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som
har makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika
nivåer och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en
demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till
folket, men då den s k representativa demokratin tillämpas har de
förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför
främst till dem.
Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till
alla som sysslar med utbildning och information.

Politikerna har makten att förbättra världen.
I Sveriges riksdag finns nu åtta partier. I regeringen finns moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna, borgerliga partier.
I oppositionen finns socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet,
som betecknas som de rödgröna. och sverigedemokraterna.
I regeringen dominerar moderaterna och de andra kämpar för att göra
sig gällande, vad de vill är dock tämligen oklart, det man vet är att de
vill vara i regeringen tillsammans med moderaterna, som har en politisk
linje bakåt till överklassen på 1800-talet och början av 1900-talet.
I oppositionen är socialdemokraterna det största och äldsta partiet
med en politisk linje bakåt till 1889 då det bildades och början av 1900talet då de förde arrbetarnas och underklassens talan och kunde införa
allmän rösträtt och demokrati under motstånd från överklassen.
Socialdemokraterna ville förbättra med fredliga medel, mer hårdhänta bröt sig ur och bildade ett kommunistiskt parti, som sedan blivit
vänsterpartiet. Miljöpartiet bildades i slutet på 1900-talet och kom in i
riksdagen. Sverigedemokraterna är nu för första gången i riksdagen och
beskrivs som ett främlingsfienligt parti som bl a vill hindra invandring.
Den stora striden mellan partierna står mellan moderaterna och
socialdemokraterna. Moderaterna representerar fortfarande överklassen men försöker lura folket, bl a genom att påstå att de är det enda
arbetarpartiet och försöka göra troligt att de infört allmän rösträtt i
Sverige. Moderaterna gynnar de bäst ställda och försämrar på många
sätt för de sämre ställda. Moderaterna driver ett mediedrev mot socialdemokraterna och dess nye partiledare och menar att scialdemokraternas politik är omodern och från en förgången tid.
Moderaternas ideologi är borgerlighetens ideologi som vill minska
statens makt till förmån för individernas önskan att göra som de vill,

d v s ser världen som en djungel där de som kan tar för sig och lämnar
andra i sticket.
Socialdemokraterna innehade regeringsmakten från 1932 till 1976,
44 år, och genomförde förbättringar, men förlorade riksdagsvalet och
sedan har det gått utför för partiet. Det växlade mellan borgerliga och
socialdemokratiska regeringar och i riksdsvalen 2006 och 2010 förlorade socialdemokraterna.
Moderatpolitiken går emot den politik socialdemokraterna alltid
förökt driva och som tidigare här i stort sett beskrivits i “Det borgerliga samhället: i tur och retur? Av Lars Trägårdh, april 2011, Timbro.
www.timbro.se/innehall/?isbn=9175668116&flik=4
Där står bl a om scialdemokraterna:
Ett reformistiskt socialdemokratiskt parti som ser den demokratiska
staten som det bästa redskapet för att förverkliga demokrati, jämlikhet
och rättvisa.
I folkhemsideologin ingår idén om jämlikhet och individuellt oberoende som grundläggande ideal. Målet är att frigöra arbetare och andra
som inte tillhör överklassen från inte bara fattigdom i rent ekonomiska
termer utan även allehanda förnedrande och förödmjukande former av
personligt beroende. Detta gäller såväl den gamla patriarkala familjen
som andra hierarkiska och patriarkala institutioner i det svenska samhället, från auktoritärt styrda företag till privata välgörenhetsorganisationer och toppstyrda kyrkor.
Målet är att skapa en välfärdsstat, ett nätverk av institutioner och
rättigheter som ökar jämlikhet och minskar såväl fysisk fattigdom och
sociala klassklyftor som kulturell misär och social stigmatisering.
Ingen medborgare ska vara beroende av familj eller välgörenhet,
utan staten ska garantera allas grundläggande rättigheter till fundamentala nyttigheter som skolutbildning, sjukvård och äldreomsorg. Alla
svenska individer – män, kvinnor, äldre, barn, sjuka och handikappade
– ska med statens hjälp kunna leva oberoende liv i trygghet och frihet.

Sedan 2006 har pågått politiska diskussioner om borgerlig och
socialdemokratisk politik.
Många vill sätta arbetslösheten som det viktigaste problemet. Men
man tänker då mest på arbetsinkomsterna, som är medel för de verkligt
stora problemen om välfärdens grunder, individernas kroppsliga och
psykiska förhållanden, men också de fysiska och sociala miljöerna:
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.
Socialdemokraternas politik inehåller många brister, men är i
grunden bättre än moderaternas, och mer i överensstämmelse med FNs
millenniedeklaration med krav bl a om jämlikhet och solidaritet.
Vänsterpartiet, miljöpartiet och centerpartiet menar sig driva en grön
politik. Grön motsvarar då dock mycket betydelsen i begrepppet “ung
och grön” där grön betyder: med dåliga kunskaper och oerfaren.
Partierna förespråkar vindkraftverk utan att klargöra att man måste vara
mycket försiktig så att man inte fördärvar miljön, estetiska sett.

Vindkraftverken har fått egna regler så att de kan uppföras utan hänsyn till alla de regler som gäller för annan bebyggelse, med risk att
landskapen förstörs. Lönsamheten kan ifrågasättas.
Partierna är också moståndare till kärnkraft på ett dogmatiskt sätt.
Kärnkraften är miljövänlig och nya generationer kärnkraftverk väntas
bli effektivare och säkrare. De väntas också kunna använda kärnavfall
från nuvarande reaktorer och avsevärt förbättra förhållandena ifråga
om förvaring av avfall. I globalt perspektiv kan man tro att kärnkraften
är nödvändig och måste byggas ut för att åstadkomma den minskning
av utsläpp av växthusgaser som behövs. Näringsliv och fackföreningar
vill inte avstå från kärnkraftverk.
Socialdemokraterna bör iaktta försiktighet ifråga om vindkraftverk
och inte slopa kärnkraftverken.
De sociala miljöerna är något partierna inte förstår sig på. Det finns
många regler som styr dem, men någon sammanhängande politik för
de social miljöerna finns inte. “Kulturen” kan sägas höra ihop med de
sociala miljöerna, partierna är inte särdeles duktiga på att hantera den.
Socialdemokraternas nye partiledare tycks förstå något om kultur,
vilket ger hopp.
Politiken handlar mycket om pengar. De borgerliga har tagit bort
förmögenhetsskatten, ändrat fastighetsskatten och infört jobbskatteavdrag som i stor utsträckning går till höginkomster, som inte behöver de
de bidrag jobbskatteavdragen innebär.
I valet 2010 gick socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ihop i en rödgrön opposition. De föreslog återinförande av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt av den gamla typen. Och förlorade
valet. I valet 2014 bör socialdemokraterna inte gå ihop med de två
andra partierna och inte förespråka förmögenhetsskatt och ny fastighetsskatt.

Ett skäl till valförlusten var också att socialdemokraterna försummat att förbättra för de lägsta inkomsterna, som efter skatt inte får ihop
till rimliga levnadskostnader. Det är en mycket grov försummelse och
partiet måste för att överleva sörja för att missförhållandena åtgärdas.
Att i skattesystemet fördela över pengar till ensamma med låga
inkomster är inte enkelt. Om man höjer grundavdraget betyder det att
alla får sänkt skatt. Vill man förbättra bara för låga inkomster måste
man då någonstans vid högre inkomst minska grundavdraget igen.
Dessutom är det så att maka/sambor får för låg skatt om man inrättar
grundavdraget efter ensammas levnadskostnader eftersom makars
levnadskostnader per person är lägre än för ensamma.
I det gällande inkomtskattesystemet trappas grundavdraget upp på
ett ställe vid låga inkomster och trappas sedan ner igen, men det är inte
så konstruerat att man kan skilja mellan ensamma och makar/sambor.
Ett bra sätt att förbättra för låginkomster så att man kan ta hänsyn till
skillnader mellan ensamma och makar är att införa bostadstillägg som
anpassas efter inkomster och skillnader i levnadskostnader.
För pensionärer gäller att grundpensionerna motsvarande de gamla
folkpensionerna är anpassade till skillnaderna i levnadskostnader för
ensamma och makar. Bostadstillägg för pensionärer är också anpassade. Ensamma är något nissgynnade i förhållande till makar.
För barnfamiljer finns vid låga inkomster bostadsbidrag som
anpassas efter levnadskostader hos olika familjetyper.
För barnlösa icke-pensionärer finns bostadsbidrag i lägre åldrar,
ungdomsbostadsbidrag.
En tid i slutet på 1900-talet fanns också bostadsbidrag för äldre
barnlösa icke-pensionärer, som gjorde nytta, men togs i ovist nit bort
efter några år.
Bostadsbidrag bör införas för barnlösa icke-pensionärer och utformas med detaljregler så att det blir effektivt och rättvist, man kan göra

om ungdomsbostadsbidragen på det sättet så att de gäller för alla
barnlösa icke-pensionärer.
En förbättring till stor hjälp för låginkomster är att avskaffa TV-avgiften för privathushåll och ersätts den med en kollektivavgift betald
av riksdagen. Det skulle bl a ta bort den orättvisa som består i att ensamma betalar samma avgift som makar/sambor. Statens kostnader för
det kan tas från jobbskatteavdragen eller på något annat sätt.
Reglerna för bostadstillägg till pensionärer och icke-pensionärer bör
förbättras. Missförhållanden för pensionärer med fritidshus har påtalats.
Socialdemokraterna har framfört krav om att avskaffa barnfattigdomen. Ambitionen bör utsträckas till att avskaffa fattigdomen även
för dem som inga barn har.
Socialdemokraterna borde kunna fundera ut hur pengarna ska fördelas med utgångspunkt från sina idéer om jämlikhet och solidaritet.
Det kräver förmåga att tänka och räkna.
Rimliga levnadskostnader per år, 2011, för förvärvsarbetande
icke-pensionärer var för ensam 134 000 kr och för makar/sambor 201
000 kr, dvs makar/sambor 150 % av ensam. Det är framför allt bostadskostnader som gör att makar/sambor inte behöver mer, men även
övriga kostnader. För pensionärer: Ensam : 127 000 och Makar tillsammans: 186 000. Makar 146 % av ensam.
Socialdemokraterna bör i kampen mot de borgerliga framstå
som ett kommande statsbärande parti och som sådant i början av
sin argumentation för partiet framhålla de globala problemen, därefter
behandla demokratiproblem d v s processerna för förbättringar, sedan
välfärd och på slutet arbete, som är medel för välfärden.
I de första delarna om världen, demokratin och välfärden uppäcker
man vilka arbeten som behövs och det behöver man veta innan man
behandlar frågor om arbete.

Valet 2010 med förlust för socialdemokraterna har föranlett
utredningar om socialdemokraternas politik:
Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering
och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
Sven Wimnell 18 feb 2011+ 21 mars: Till socialdemokraternas
valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater
om kongressmaterial och framtidsplanering.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf
Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och
början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i
Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf
Sven Wimnell 10 maj 2011:
Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik
april-maj 2011. http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf
Socialdemokraterna lär ha igång arbete med nytt partiprogram.
I http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf finns på slutet på sid 214:
Gällande partiprogram för Socialdemokraterna. På sid 234: Partiprogram där texterna flyttats om och placerats under följande rubriker:
Världen av idag. Demokrati. Välfärd. Arbete.
Det är förslag till principer för tankegångar, där texterna i gällande
partiprogram använts. Men det kan behövas nya texter.

Partiprogram för Socialdemokraterna. Sid 234 i zl
antaget vid partikongressen 2001
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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B. ARBETARRÖRELSENS HISTORIA
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Partiprogram antaget vid den 34 e ordinarie partikongressen
västeråskongressen 5-11 november 2001

REFORMISM OCH REVOLUTION
ARBETARRÖRELSENS UTVECKLING
DEN POLITISKA DEMOKRATIN
VÄLFÄRDSPOLITIKEN
EN VIDGAD JÄMLIKHETSSYN
JÄMSTÄLLDHET
ETNICITET
DISKRIMINERING
UTVECKLING ÅT TVÅ HÅLL
DET GRÖNA FOLKHEMMET
INTERNATIONALISMEN
EUROPEISKA UNIONEN
SVENSK SÄKERHETSPOLITIK
FRIHANDEL
MOTVIKTER MOT DET INTERNATIONELLA KAPITALET
FREDS-OCH SOLIDARITETSARBETE

Demokrati.
DEMOKRATI
EN DEMOKRATISK EKONOMI

Välfärd.

I det följande har texterna flyttats om och placerats under
följande rubriker:

JÄMLIKHET OCH MÅNGFALD
VÄLFÄRDSPOLITIKEN
KUNSKAPSSAMHÄLLET
DET LIVSLÅNGA LÄRANDET
KULTUR

Världen av idag.

Arbete.

EN NY PRODUKTIONSORDNING
KAPITALETS MAKT
KLASSMÖNSTER
DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN
VÅRA VÄRDERINGAR
FRIHET
JÄMLIKHET
SOLIDARITET
ARBETARRÖRELSENS HISTORIA

ARBETE OCH TILLVÄXT

När partiprogrammet skrivs om kan man revidera texterna, stryka och
komplettera på lämpligt sätt, men behålla ordningsföljden
världen, demokratin, välfärden, arbete.

I avsnittet om världen bör finnas med det FN nämner i millenniedeklarationen och socialdemokraternas åsikter om det, vilket borde bli
mycket. Världsproblemen bör inte som hittills ofta slängas in på slutet
utan komma in som stora viktiga förutsättningar för Sverige.
Demokrati är ett stort problem, svenskarna vet för litet om det och
utbildningen i skolan om samhället är för dålig. Att socialdemokraterna förlorat riksdagsval lär bl a bero på att väljarna inte förstår vad de
röstar på. Bl a därför behöver skolundervisningen förbättras, isynnerhet i ämnet samhällskunskap.
Den orättvisa skolan, program i P1, sändes ännu en gång den 10 jan
2012, och kan tills vidare avlyssnas på Internet.
Kjell-Olov Feldt var finansminister i en socialdemokratisk regering
1989 och beskriver nu: regeringen hade en finanskris och utbildningsminster Göran Persson genomförde en kommunalisering av skolan.
Ansvar och kostnadsfördelning mellan staten och kommunerna medförde bl a att lärarlönerna betalades av staten. Kommunaliseringen
innebar en decentralisering, att skolan skulle syras av staten genom
skollag och läroplaner o d och att kommunerna skulle ta hela ansvaret
för skolan inklusive lärarlönerna. Tanken var att kommunledningarna
kunde göra en bra skola eftersom de satt nära föräldrarna. Men kommunerna hade ont om pengar och skar i skolkostnaderna, bl a tog de
bort annan personal än lärarna, som skulle sköta allt. Man hade en
ubildningsmetod där eleverna mer än förr skulle utbilda sig själva
med litet stöd av lärarna. Därtill kom olika lärplaner för olika elever
och friskolor.
F d generaldirektören Per Thullberg menar att skillnaderna i resultat
för olika elever ökat. Segregationen har ökat. Bättre med sammanhållna klasser utan spridning av eleverna. Nu bör man fortbilda lärarna
och åstadkomma närmare förhållanden mellan dem och eleverna, som
inte bör sitta så ensamma som nu.

Från P1 9 jan 2012:
Den orättvisa skolan - specialsändning
Klicka här och tag länkar från P1s hemsida på internet.
Publicerat: måndag 28 november 2011 kl 10:02.
Vad är det för fel på den svenska skolan? Varför har resultaten rasat?
Och vad kan vi göra åt det? Hur ska en bra lärare vara? Vilken slags
pedagogik fungerar? Och hur vill politikerna ta Sverige tillbaka till den
internationellla skoltoppen? Sveriges Radios skolsatsning går i mål i
Studio Ett som sänder två timmar om skolan. Hör politiker, forskare
och lärare.
Vi får bland annat höra Ulrika Palm, undervisningsråd Skolinspektionen, lärarna Cecilia Lindblom och Nina Jansson, den före detta
läraren Max Wejstorp och pedagogikforskaren Trevor Dolan
Verklighetsbeskrivning: Ojämlikheten tilltar
Lärarrollen Pedagogiken
En historisk tillbakablick med före detta generaldirektören på
Skolverket, Per Thullberg och Kjell-Olov Feldt, före detta
finansminister (S).
Historisk tillbakablick
Vad vill politikerna idag? Vilka är dagens stridsfrågor? Politisk debatt
om skolan med Jan Björklund, (FP) skolminister, Mikael Damberg,
(S) skolpolitisk talespersson och Rossana Dinamarca, (V) ledamot i
Utbildningsutskottet.
Skolpolitisk debatt
Undervisning och hälso- och sjukvård o d är de största och viktigaste områdena för välfärden.
I det följande kommer uppgifter om några rapporter från socialstyrelsen.

Från socialstyrelsens hemsida 10 jan 2012: (Klicka på rubriken):

Rekommendationer om fortsatt arbete 17

Ojämna villkor för hälsa och vård –
Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården

Inledning 20

Innehåll
Förord sidan 3
Sammanfattande slutsatser, utmaningar och
rekommendationer 7
Regionala skillnader i hälsa och vård – fortsatt stora behov av
harmonisering 7
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Äldres vård och omsorg – varierande resurser och kvalitet 13
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Nationella minoriteter – kunskap behöver utvecklas 14
Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck – fördomarna behöver
minska 15
Utlandsfödda – tillgänglighet och kommunikation kan utvecklas 15
Diskriminering vanligare än väntat 16

Uppdraget 20
Syfte 21
Vad är jämlik vård? 21
Metoder, datakällor och underlag 22
Rapportens disposition 22
Systemperspektiv på jämlikhet i vården 23

Legala utgångspunkter och förutsättningar 23
God vård är jämlik – modell för uppföljning 25
Jämlikhetsperspektiv på hälsans utveckling 26
Socialt betingade skillnader i förtida död är större än de regionala 33
Kostnader för ojämlikhet i hälsa och vård 34

Utmaningar för hälso- och sjukvården 36

Tillgänglighet för grupper med stora vårdbehov 37
Ökat patientinflytande -patientfokuserad vård 41
Kunskapsbaserad vård – fokus på det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet 50

Valda vårdområden 54
Cancervård 54
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Skillnaderna mellan utbildningsgrupper minskar inte 55
Cancer bland utlandsfödda – stora variationer 59

Vård vid hjärt- och kärlsjukdom 61

Sammanfattande slutsatser 61
Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar vid allt högre åldrar 62
Högre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom bland dem med lägre utbildning 63
Regionala skillnader i dödlighet efter hjärtinfarkt 64
Hjärtinfarkt bland utlandsfödda 64

Levnadsvanor har stor betydelse 65
Hjärtsjukvård 65
Pågående utvecklingsarbete 71

Vård vid psykisk ohälsa 73

Sammanfattande slutsatser 73
Betydande sociala skillnader i självmord 73
Brist på psykiatrisk kompetens 74
Brister i vården för äldre 75
Flertal skillnader mellan könen 76
Socioekonomiska skillnader i behandling 76
Flyktingbarn bollas mellan verksamheter 77

Missbruk och beroende 78
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Socialt betingade skillnader i missbruksrelaterad dödlighet 79
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Bemötande och delaktighet 83
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Några andra rapporter:
Lägesrapport 2011 beskriver Socialstyrelsen tillståndet och utvecklingen
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige. Den visar bland
annat att frågor som valfrihet och etik var framträdande trender inom vården
och omsorgen under 2010. Frågor om jämlikhet och krav på effektivitet stod
också i fokus.

2010 publicerades Social rapport 2010 och en samlad Lägesrapport för
områdena Folkhälsa, Hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Stöd
och service till personer med funktionsnedsättning samt Vård och omsorg äldre.
Behovsbarometern – äldre – En undersökning om behovet av hjälp och
stöd bland äldre utan äldreomsorg 2011-12-22
Denna rapport redovisar en undersökning med 1 100 personer som är 80 år
och äldre och som inte har äldreomsorg. De äldre har fått svara på frågor om
de har behov av hjälp och stöd, vem som hjälper dem och varför de inte har
kommunal äldreomsorg. De äldres behov beskrivs utifrån civilstånd, kön och
allmänt hälsotillstånd.
Nytt om psykisk hälsa nr 7/2011 2011-12-21
Nytt om psykisk hälsa är ett informationsbrev som behandlar nationellt
utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och
funktionsnedsättningar
Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre – Primärvårdens
och äldreomsorgens uppdrag och insatser 2011-12-15 Rapporten redovisar
Socialstyrelsens kartläggning av primärvårdens ansvar och insatser samt
förslag till en sammanhållen vård- och omsorgstjänst. Rapporten är en
förstudie och det krävs fortsatt arbete.
De mest sjuka äldres vård och omsorg – en beskrivning utifrån nationella
indikatorer 2011-12-15
Rapporten redovisar ett antal indikatorer som kan användas på nationell,
regional och lokal nivå för att följa utvecklingen av de mest sjuka äldres vård
och omsorg.
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning
av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011
2011-12-14
Socialstyrelsen har för tredje gången undersökt äldres uppfattning om
äldreomsorgen inom hemtjänst och äldreboende. Rapporten bygger på
enkätsvar från 56 000 äldre personer med hemtjänst och 31 000 som bor i
äldreboende.

Verksamheter om de fysiska och sociala miljöerna ingår i praktiska krav men också, och det är det väsentliga, med hänsyn till
påverkan på psyken. Det största föremålet är jordklotet och andra stora
område 7. Område 7, dvs 70-79, gäller:
föremål är städer o d. Påverkan kan vara av typen ”det är vackert”, ”det
70/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik.
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och sociala
miljöer. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer . 72 Formgivning av byggnader, anläggningar. 73 Skulptur, museer, utställningar.
74 Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri . 76 Grafisk
konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 78 Musik.
79 Formgivning av sociala miljöer. Seder och bruk, nöjen, spel,
sociala miljöer och verksamheter, sport.
791 Seder och bruk, film,TV,radio, offentliga fester mm. 792 Teater.
793 Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel. 795 Sociala miljöer, sociala relationer o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård,
undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.
Verksamheterna i avd 6 gäller ekonomiska / teknologiska verksamheter till praktisk, kroppslig nytta. T ex odlar man potatis i avd 63 för
att få potatis till föda och inte för att man tycker det är roligt att odla
potatis.
Verksamheterna 7-9 gäller vad man kan kalla kulturella verksamheter och det gemensamma för dem är att de påverkar psykena. Verksamheterna i avd 8 gäller språk och litterära verksamheter med tonvikt
på s k skönlitteratur. I avd 9 gäller det vad man kan kalla saklitterära
verksamheter. Gränsen mellan skönlitteratur och saklitteratur är inte
alltid helt klar.

är fult”, ”det uttrycker maktförhållanden, klassförhållanden eller andra
förhållanden jag gillar / ogillar”.
Verksamheterna i avd 79 gäller människornas betenden ensamma och
sinsemellan. Verksamheterna bildar tillsammans vad man kan kalla
sociala miljöer. Talspråket är en viktig del av de mänskliga relationerna.
Språkliga verksamheter i avd 80 som gäller talspråk ingår i de sociala
miljöerna.
Verksamheterna i 79 behandlas av många vetenskaper med olika
namn, bl a etnologi, etnografi, folklivsforskning, folkminnesforskning,
folklore, kulturhistoria , socialantropologi och sociologi, och de delar
upp sina områden på olika sätt. Ämnena i 79 avser huvudsakligen
aktuella förhållanden i utvecklade kulturer, men ämnena i 7911 är
hämtade från de etnologiska / etnografiska vetenskaperna som mer
gäller förhållanden i äldre eller mindre utvecklade kulturer. Ämnena i
7911 är emellertid i stor utsträckning användbara även för aktuella
förhållanden i utvecklade länder.
Avd 7911 gäller vanliga beteenden under livet seder och bruk i den
enskildes liv o d. 791 för övrigt gäller offentliga evenemang, offentliga
nöjesverksamheter o d. Här ingår bl a, på 7914, film, radio och TV o d
som genom tal- och bildkommunikationen är delar av de sociala
miljöerna.

Avd 70 gäller verksamheter som gäller alla eller ett flertal av verksamheterna 71-79.

I 791 ingår dock ej teater o d, som finns på 792. 793 gäller nöjesverksamheter och lek o d i mer pivat miljö och 794 gäller spel av olika
slag. Sport och idrott o d är beteenden som gör att de hör hemma i 79
och finns på 796-799.

Verksamheterna i 71-78 gäller formgivning av fysiska föremål av
olika storlekar och formgivning av bilder o d och ljud med hänsyn till

Avd 795 är organiserad som avd 72 om arkitektur, dvs formgivning
av byggnader och anläggningar.

I avd 72 står 72 1 för arkitekturverksamheter i allmänhet och i avd
795 står 795 1 för sociala relationer och verksamheter i allmänhet
( komplement till 791), med bl a socialvård och hjälpverksamhet o d.
Avd 72 2-72 4 gäller byggnader och fysiska miljöer från olika
tidsepoker, forntid, medeltid och nutid. 795 2-795 4 gäller sociala
miljöer med anknytning till dessa fysiska miljöer. 795 2 kan t ex gälla
sociala miljöer kring pyramiderna, idag eller under forntiden.
Avd 72 5-72 8 gäller byggnader av olika slag och tillhörande fysiska
miljöer. 795 5-795 8 gäller sociala miljöer i motsvarande fysiska
miljöer.
Exempel: 72 54 gäller industribyggnader, fabriker, verkstäder,
lantbruksbyggnader o d. 795 54 gäller sociala miljöer i dessa fysiska
miljöer. I 795 54 ingår ej verksamheter som ingår i de ekonomiska
verksamheterna. Ordergivning inom lantbruket som del av arbetsprocesserna ingår i 63 om lantbruk. Formgivning av industribyggnader
ingår i 72 54, tillverkning i industrier ingår i 66-68, sociala miljöer i
industrier ingår i 795 54.
På arbetsplatser av alla slag förekommer sociala relationer och
beteenden människor emellan, som ej direkt hör till de ekonomiska
veksamheterna, det är sociala miljöer, och det är intressant att få veta
något om dessa sociala miljöer. Det finns vanligen inga institutioner
som sysslar med sociala miljöer inom bara en ekonomisk verksamhet,
t ex jordbruket eller någon speciell industri. Däremot kan det komma
enstaka vetenskapliga rapporter om sociala miljöer i särskilda ekonomiska verksamheter.
Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs utvandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kunna
placeras på 795 54, men i biblioteken placeras den serien på avdelningen för svensk skönlitteratur.

Ett annat exempel: Formgivning av restaurangbyggnader och
restauranglokaler sker i 72 57. Restaurangverksamheterna finns på
641-642 och de sociala miljöerna med anknytning till restauranger
finns på 795 57.
Inom 795 placeras verksamheter som har social karaktär och inte
lämpligen kan ingå i de ekonomiska verksamheterna i 6.
Utbildningsverksamheter är sådana verksamheter och finns på 79 57.
Där finns bl a högskolor och universitet på 79 578. Skolor med stark
tillhörighet till särskilda verksamheter kan placeras på den särskilda
verksamheten. Sjukvårdshögskolor kan placeras på 61, jordbruksskolor på 63, tekniska högskolor på 62 etc.
Universiteten kan inte placeras ut lika enkelt, ska man placera ut
universitetens utbildningar måste man dela upp efter olika institutioner
och då kan man t ex placera naturvetenskapliga institutioner på avd 5.
Men gemensamma verksamheter för högskolor och universitet placeras
på 79 578. Sociala miljöer i utbildningsanstalter placeras på 79 579.
Forskningsverksamheter placeras tillsammans med högskolor och
universitet och på 79 5787 och för de verksamheterna gäller samma
placeringsproblem som för högskolorna. Medicinska forskningsrådet
kan placeras på 61, men forskningsrådet för socialvetenskap o d sysslar
med så många verksamhetsområden att det är svårt placera det på
någon speciell verksamhet.
Polis och kriminalvård o d är verksamheter som har placerats på 79
556. Sociala miljöer i boendet finns på 79 58 och sociala miljöer i
föreningar o d finns på 79 59.
Här har inte behandlats alla problem med placering av sociala
miljöer, men principerna har antytts.

Socialdemokraterna har i sin budgetmotion förslag på delområdena i område 7:
70 Allmänt om konst och kultur.
10.8 	

 Kultur för kreativitet och utveckling 105
71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 72
Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
8.5 	

 Urban tillväxtpolitik 57
9.4 	

 Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden 78
9.4.1 	

 Fler bostäder 79
9.4.2 	

 Behov av grön upprustning och blandad bebyggelse 80
9.5 	

 Utveckling i hela landet 82
9.6 	

 Investera i en bättre miljö 83
7951 Sociologi. Socialvård.
Sociala investeringar på kommunal nivå – metodutveckling och
försöksverksamhet
7952/7956 Sociala miljöer och sociala verksamheter i fysiska
miljöer.
10.5 	

 Mobilisera mot den organiserade brottsligheten 100
10.5.1 	

Fler synliga poliser 101
10.6 	

 Kraftfulla åtgärder för att motverka skatte- och bidragsfusk 101
7957 Undervisning o d. Forskning.
7.3 	

 Investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin 42
8 	

En kunskapsbaserad ekonomi 45
8.1 	

 Utbildning och jobb för Sveriges unga 45
8.2.4 	

 Forskning och utveckling 51
8.3 	

 Kunskapsskola för alla 51
8.3.1 	

 Reformer för kunskap och likvärdighet 52
8.4 	

 Sverige behöver en kompetensförsäkring 55
7958 Sociala miljöer och sociala verksamheter i boendet.
Det finns anledning att ha mer åsikter om de sociala miljöerna.

I område 6 har socialdemokraterna:
61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d.
Veterinärverksamheter.
10.3 	

 Jämlik hälsa 98
10.4 	

 Sjukvård i världsklass 99
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Ekologiskt jordbruk och hållbar mat med hög kvalitet
Investera i jordbrukets klimat- och miljöåtagande
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
9.3.2 	

 El och fjärrvärme 77
653 Handelsverksamheter.
9.3.3 	

 Apoteksområdet 78
656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
9.2 	

 Ett fungerande transportsystem 72
9.3 	

 Se över avregleringar 75
9.3.1 	

 Järnväg och övrig kollektivtrafik 75
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
3 	

Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5
4 	

Skarpa förslag i budgetmotionen 7
4.1 	

 En kunskapsbaserad ekonomi 7
4.2 	

 En värdeburen tillväxt 8
4.3 	

 Sociala investeringar 9
5 	

Det ekonomiska läget 10
5.1 	

 Återhämtning – men Sveriges rykte som tigerekonomi är
	

betydligt överdrivet 10
5.2 	

 Finanskrisens första fas begränsades till en industrikris 13
5.3 	

 Ökad strukturell arbetslöshet 15
5.4 	

 Sverige dras isär–med försämrade villkor för barn och unga 18
5.5
Utvecklingen på arbetsmarknaden har tydliga urbana
förtecken 20

5.6
5.7

Starka offentliga finanser – men läget kan snabbt försämras 21
God finansiell ställning för staten – men hur är det med de
reala tillgångarna? 22
5.8
En privat skuldkris har omvandlats till en offentlig –
finanskrisens andra fas 26
5.9 	

 Finanskrisens andra fas kan bli lång 30
5.10 	

 Utvecklingen på bostadsmarknaden oroar 30
6 	

Långsiktiga tillväxtutmaningar 32
6.1 	

 Globalisering 32
6.2 	

 Den demografiska utvecklingen 36
6.3 	

 Klimatomställning 38
7 	

Utgångspunkter för socialdemokraternas budgetalternativ 40
7.1 	

 Ansvar för offentliga finanser 40
9.1.4 	

 En arbetslöshetsförsäkring för trygghet och omställning 70
10.2 	

 En sjukförsäkring för tillväxt och trygghet 97
10.9 	

 Hållbara pensioner 107
10.10 	

 Skatter 107
	

Statsbudgetens intäkter 108
	

Statsbudgetens intäkter 2012–2015 112
	

Beräkning av statsbudgetens intäkter 2012 117
11 	

 Statsbudgetens utgifter 119
	

Förslag till utgiftsramar 119
	

Utgiftsområden med avvikelse från regeringens förslag 120
12 	

 Tak, saldo och sparande 127
	

Utgiftstak för staten 127
	

Statsbudgetens saldo och statsskulden 127
	

Den offentliga sektorns finanser 127
	

Kommunsektorns finanser 127
658 Allmän företagsekonomi. Arbetsförmedling och
arbetsmarknad
7.2 	

 Full sysselsättning – en riktig arbetslinje 41
8.2 	

 Stärkt konkurrenskraft – för välfärd och nya jobb 48
8.2.1 	

 Strategisk samverkan 48
8.2.2 	

 Ny riskkapitalfond 50

8.2.3 	

 Riskkapitalavdrag 51
9 	

En värdeburen tillväxt 61
9.1 	

 Den framtida arbetskraftsförsörjningen 61
9.1.1 	

 Behov av bättre matchning 63
9.1.2 	

 Generationsväxling 65
9.1.3 	

 Varje arbetad timme behövs för välfärdens framtida finansiering 67
9.7 	

 Ett hållbart arbetsliv 87
9.8 	

 Jämställdhet för jobb och tillväxt 90
10 	

 Sociala investeringar 92
10.1 	

 Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i – avskaffa
	

barnfattigdomen 93
10.7 	

 Översyn av vinst och konkurrens i välfärden 102
10.7.1 	

Välfärd, konkurrens och vinst 104
Område 64 innehåller verksamheter som i hög grad berör
hushållen och som är av stor betydelse för dem.
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
SW 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
SW . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
SW . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
SW . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
SW . 645 Användning av inventarier o d.
SW . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
SW . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
SW . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
SW . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.
De här verksamheterna bör betraktas också i globalt sammanhang. Bl a mat, boende, el-, värme-, vatten-, hygienförsörjning kan
vara stora problem i outvecklade länder.

Område 5

Områdena 1-4 och 11-19

Grundläggande för mänskliga verksamheter är kunskaper om
naturen och dess krafter. Tekniska verksamheter vittnar om sådana
kunskaper. Människorna lärde sig tidigt i forntiden att göra redskap av
sten, lärde sig om metaller, lärde sig om elden, uppfann hjulet, lärde
sig odla jorden och hålla djur, byggde hus och transportmedel och
lärde sig kriga.
De gamla grekerna för över två tusen år sedan funderade över
materiens beskaffenhet. Under medeltiden hindrades utvecklingen av
naturkunskaperna av religionernas dominans.
De geografiska upptäckterna från 1400-talet och början av mer
utvecklad naturforskning under 1500-talet inledde nya tiden. År 1600
kunde man bli bränd på bål för åsikten att jorden inte var världens
medelpunkt och att jorden snurrade runt solen. I slutet av 1600-talet
publicerade Isaac Newton rön om gavitationen, planeternas rörelser
och ljusets natur.
1700- och 1800-talen levererade mer om materiens beskaffenhet.
Ångmaskiner, järnvägar, förbränningsmotorer, elektricitet och telefoni
kom till. Charles Darwin kom 1859 med sitt verk om arternas uppkomst, ett hårt slag mot religiösa läror.
1900-talet blev ett stort århundrade för naturvetenskapen och tekniken. Teorier om atomer utvecklades och Albert Einstein kom med
utredningar om tid och rum. Nobelprisen om fysik, kemi och medicin
vittnar om utveklingen. Bil, flyg, film, radio kom med 1900-talet - och
två världskrig, 1914-1918 och 1939-1945. Atombomber 1945. Rymdraketer, satellitet, besök på månen 1969. TV blev allmänt en tid efter
andra världskriget, sedan kom datorer och Internet, mobiltelefoner,
Transportmedlen har hela tiden utvecklats och oljan börjar ta slut,
Klimatet går mot katastrof.
Verksamheterna i område 5 gäller utforskning och beskrivning
av naturens krafter och verksamheter. Att använda krafterna
ingår i område 6 till fysisk/kroppslig nytta och i 7 till i första hand
psykisk nytta. I 71-72 gäller det planering av bebyggelse och
planering av klimatförbättring.

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4. Sambandsforskningsverksamheter.
Här ska bara göras några kommentarer om områden 11-19 som
gäller människornas inre verkligheter. Det är de verkligheterna,
det som människor har i huvudet, som styr världens utveckling.
Det som finns i huvudena resulterar i handlingar i den yttre verkligheten, dels direkt i verksamhetsområdena, dels indirekt genom politiken. Politiken i Sverige kan svenskarna vara med och styra genom
demokratin och det man gör är att styra statens och kommunernas
styrningar.
Moderaterna representerar borgerligheten och den vill att staten och
kommunerna ska styra så litet som möjligt och så att individerna får så
fria händer som möjligt att handla i verksamheterna.
Den politiken fungerar inte väl och socialdemokraterna vill därför ha
en starkare styrning av statens styrningar, men enligt folkets önskemål i
demokratiska processer och så att alla får goda levnadsförhållanden.
För att socialdemokraternas politik ska fungera bra måste de röstberättigade och politikerna ha goda kunskaper och de kunskaperna
måste börja byggas upp redan när människorna är små, genom föräldrarna och skolorna och sedan genom vidareutbildning och daglig
information och genom deltagande i goda sociala miljöer som man
måste åstadkomma.
Svenskarnas politik måste kopplas till den politik som borde föras i
världen, åtminstone enligt vad Förenta Nationerna vill.
Kraven bildar långa kedjor av samband mellan många verksamheter
och en viktig i denna kedja är lämplig utbildning.

Klassifikationssystemet för verksamheter.
Med socialdemokraternas budgetmotion
hösten 2011.
Riksdagens rapport, men tabeller o d är ej med av utrymmesskäl.
Riksdgens rapport innehåller inte figurer. Den som vill se en fullständig motion bör gå till Socialdemokraternas upplaga av motionen :
Läs hela budgetmotionen (PDF)

Socialdemokraternas budgetmotion.
Innehållet har fördelats på följande områden
61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d.
Veterinärverksamheter.
10.3 	

 Jämlik hälsa 98
10.4 	

 Sjukvård i världsklass 99

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Ekologiskt jordbruk och hållbar mat med hög kvalitet
Investera i jordbrukets klimat- och miljöåtagande

644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
9.3.2 	

 El och fjärrvärme 77

653 Handelsverksamheter.
9.3.3 	

 Apoteksområdet 78

656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
9.2 	

 Ett fungerande transportsystem 72
9.3 	

 Se över avregleringar 75
9.3.1 	

 Järnväg och övrig kollektivtrafik 75
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7.2 	

 Full sysselsättning – en riktig arbetslinje 41
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 Strategisk samverkan 48
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 Riskkapitalavdrag 51
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En värdeburen tillväxt 61
9.1 	

 Den framtida arbetskraftsförsörjningen 61
9.1.1 	

 Behov av bättre matchning 63
9.1.2 	

 Generationsväxling 65
9.1.3 	

 Varje arbetad timme behövs för välfärdens framtida finansiering 67
9.7 	

 Ett hållbart arbetsliv 87
9.8 	

 Jämställdhet för jobb och tillväxt 90
10 	

 Sociala investeringar 92
10.1 	

 Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i – avskaffa
	

barnfattigdomen 93
10.7 	

 Översyn av vinst och konkurrens i välfärden 102
10.7.1 	

Välfärd, konkurrens och vinst 104

70 Allmänt om konst och kultur.

10.8 	

 Kultur för kreativitet och utveckling 105

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska
miljöer. 72 Formgivning av byggnader och anläggningar,
arkitektur
8.5 	

9.4 	

9.4.1 	

9.4.2 	

9.5 	

9.6 	


Urban tillväxtpolitik 57
Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden 78
Fler bostäder 79
Behov av grön upprustning och blandad bebyggelse 80
Utveckling i hela landet 82
Investera i en bättre miljö 83

7951 Sociologi. Socialvård.
Sociala investeringar på kommunal nivå – metodutveckling och
försöksverksamhet

7952/7956 Sociala miljöer och sociala verksamheter i
fysiska miljöer.

10.5 	

 Mobilisera mot den organiserade brottsligheten 100
10.5.1 	

Fler synliga poliser 101
10.6 	

 Kraftfulla åtgärder för att motverka skatte- och bidragsfusk 101

7957 Undervisning o d. Forskning.
7.3 	

8 	

8.1 	

8.2.4 	

8.3 	

8.3.1 	

8.4 	


Investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin 42
En kunskapsbaserad ekonomi 45
Utbildning och jobb för Sveriges unga 45
Forskning och utveckling 51
Kunskapsskola för alla 51
Reformer för kunskap och likvärdighet 52
Sverige behöver en kompetensförsäkring 55

7958 Sociala miljöer och sociala verksamheter i boendet.

Bygger på riksdagens rapport, men tabeller o d är ej med av
utrymmesskäl. Riksdagens rapport innehåller inte figurer. Den
som vill se en fullständig motion bör gå till Socialdemokraternas
upplaga av motionen : Läs hela budgetmotionen (PDF)

Socialdemokraterna behandlar i sin budgetmotion bara några få
problemområden. Partiet bör utveckla sin politik för alla områdena och
ha personer som är ansvariga för politikplaneringen i delområdena
eller grupper av lämpliga delområden, och redovisar.
Socialdemokraternas hemsida är inte tillräckligt bra. Den bör organiseras så att man får veta vad partiet eller delansvariga vill på de olika
områdena.
Om socialdemokraterna finns i :
Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering
och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
Sven Wimnell 18 feb 2011+ 21 mars: Till socialdemokraternas
valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater
om kongressmaterial och framtidsplanering.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf
Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och
början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i
Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf
Sven Wimnell 10 maj 2011:
Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik
april-maj 2011. http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf
Sven Wimnell 10 januari 2012:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för
många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

1 Psykologiska och filosofiska
verksamheter
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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
Länk till hemsidan:
SW 10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar

I områdena 103-107 finns nästan inga etablerade organisationer som
är specialiserade. I dessa områden får man från områdena 3-9 lyfta upp
det man kan finna om övergripande åsikter.

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Exempel på verksamheter:
Libris/SAB:
Aa 	

 Bibliografi (74 979 titlar)
Aa:b	

 Bibliografisk forskning (1 051)
Aa:d	

 Bibliografisk teori, filosofi och metodlära (1 121)
Aa:k	

 Bibliografins historia (84)
Aa.0	

 Särskilda typer av bibliografier och förteckningar (7 753)
Aa-	

 Särskilda länder och områden (14 378)
Aaa	

 -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac 	

 Arkiv (8 690)
Ac:bf	

Arkivinstitutioner (12)
Ac:d 	

Arkivteori, -filosofi, metodlära (7)
Ac:k 	

Arkivhistoria (11)
Ac:oeArkivlagstiftning (10)
Ac- 	

 Särskilda länder och områden (7 246)
Aca 	

 Arkivteknik och -organisation (837)
Acb 	

 Arkivens målsättning och uppgifter (10)
Acc 	

 Arkivens organisation, administration och ekonomi (55)
Acd 	

 Arkivbestånd (122)
Ace 	

 Specialsamlingar (80)
Acf 	

 Arkivens service (92)
( DC, DK 010-019)
Länk till hemsidan:
SW . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

102 Biblioteksverksamheter. Databaser.
Internetsökning.
Exempel på verksamheter:
Libris/SAB:
A 	

 Bok- och biblioteksväsen (120365) (Delar.Delar även på 101,
	

655, 75/77)
Ab 	

 Bibliotek (30 232)
Ab:bf	

Biblioteksinstitutioner (80)
Ab:d 	

Biblioteksteori, -filosofi, metodlära (84)
Ab:k 	

Bibliotekshistoria (189)
Ab:oaBibliotekssociologi (78)
Ab:oeBibliotekslagstiftning (60)
Ab.0 	

Särskilda typer av bibliotek (838)
Ab- 	

 Särskilda länder och områden (19 027)
Aba 	

 Biblioteksteknik och -organisation (1 874)
Abb 	

Bibliotekens målsättning och uppgifter (440)
Abc 	

 Bibliotekens organisation, administration och ekonomi (1 587)
Abd 	

Bokbestånd (3 979)
Abe 	

 Specialsamlingar (968)
Abf 	

 Bibliotekens service (4 582)
Abg 	

Bibliotekssamarbete (284)
Abh 	

Kontaktskapande arbete och PR (357)
(DC 020-029. DK 020-028, 002)
SW . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning

103 Allmänna encyklopedier. Övergripande
värderingar

104 Övergripande filosofiska verksamheter
om samband

Libris/SAB:
Ba 	

 Allmänna encyklopedier (3 049)
(DC 03. DK (03) )
Nationalencyklopedin. NE

Samband och samordning av verksamheter behandlas i område 4.
(Dessa verksamheter finns ej klart angivna i SAB, DC, DK.)
SW . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål.
SW . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.

Mer omfattande än på område 104:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
Med många länkar till SW-utredningar.

105 Övergripande om forskning
Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.
SW . 105 Övergripande om forskning

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

107 Övergripande filosofier om
utbildning o d. Och kulurella verksamheter i 7, 8 och 9.
Utbildningsverksamheter kan ingå i alla områden men finns
gemensamt i 7957.

108 Samhällskunskap.
SW . 108 Samhällskunskap..

109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Libris/SAB:
Be 	

 Allmän idé- och lärdomshistoria (12 040)
Be-	

 Särskilda länder och områden (5 143)
Db 	

 Filosofins historia (35 997)
Dbb 	

Medeltidens och renässansens filosofi (1 382)
Dbc 	

 Nya tidens filosofi (fr o m Descartes) (9 148)
Dbd 	

Icke-västerländsk filosofi (2 296)
D(x) 	

Filosofiska lexikon (304)
D:d 	

 Filosofisk teori och metodlära (35)
(DC 109. DK 1(091) )
SW . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

11/19 Individernas inre verkligheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 2 Religiösa verksamheter o d.
SW 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
SW 21 Allmän religionsvetenskap.
SW 22/28 Kristna religioner.
SW 29 Icke kristna religioner o d.

3 Politikvetenskaper.
Politiska verksamheter.

31 Statistik och demografi

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

I statistisk årsbok för Sverige 2010 finnns följande
om statistiska standarder.

För det senaste se scb.se

Statistiska standarder

Nedan ges en kort redogörelse för respektive standard.

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

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

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

SNI 2007, Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, infördes 1
januari 2008. SNI 2007 har som bas EU:s näringsgrensstandard NACE
(Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les
CommunautésEuropéennes) i dess reviderade version, NACERev.2,
som fastställdes i december 2006. Revisionen av NACE har varit samordnad med en samtidig revision av FN:s ISIC (International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities). Den senaste
versionen av ISIC benämns ISIC Rev.4.
SNI 2007 är en hierarkisk indelning med fem nivåer. Integreringen med
NACE innebär att de fyra första nivåerna i SNI 2007 är identiska med
NACE Rev.2 vad gäller innehåll, benämningar och koder. Därtill har
SNI 2007 en femte nivå, som är en svensk tilläggsnivå.
Revisionen av bl.a. SNI 2007 och NACE Rev. 2 har strävat efter att
balansera:
a. kontinuitet med föregående versioner
b. relevans till den globala ekonomin
c. ökad jämförbarhet till andra klassifikationer
Strävan att bättre återspegla dagens ekonomi har därför medfört att
antalet klasser inom tjänstesektorn har ökat,

SNI 2007 ersätter den tidigare standarden kallad SNI 2002 som var
resultatet av en mindre revision av SNI 92. Gällande standard före SNI
92 benämndes SNI 69.
SNI 2007 har publicerats i MIS 2007:2 vilket innehåller struktur med
koder och benämningar, innehållsbeskrivningar av detaljgrupperna på
femsiffernivå samt nycklar mellan SNI 2007 och SNI 2002. SNI 2002
och SNI 92 finns publicerade i MIS 2003:2 respektive MIS1992:6.
Övergången från SNI 2002 till SNI 2007 sker successivt för olika
statistikgrenar. I de tabeller som publiceras i Statistisk årsbok finns
därför SNI-uppgifter avseende SNI 2002 eller SNI 2007.
b. SPIN: Standard för svensk produktindelning efter
näringsgren
SPIN är en heltäckande produktindelning som omfattar både varor och
tjänster. Produkterna är grupperade efter ursprung i produktionen
såsom denna avgränsas i SNI
2007. SPIN 2007 ersätter den tidigare använda produktindelningen
SPIN 2002. Dessförinnan fanns en inofficiell standard kallad ProdSNI. En liknande produktindelning, men begränsad till att endast omfatta transportabla varor, utarbeta-des redan i anknytning till SNI 69.
Den gick under namnet ”Varu-SNI”. Den uppfattades då som en del av
SNI och inte som en fristående standard. SPIN grundar sig på EU:s
produktindelning, Classification of Products by Activity, CPA, och är
utom på detaljnivå identisk med denna. Den senaste versionen av CPA
heter CPA 2008 och är knuten till NACE Rev.2. Tidigare versioner av
CPA utkom 1994, 1996 och 2003.

SPIN 2007 fastställdes år 2008 och togs i bruk retroaktivt fr.o.m. 2008.
SPIN 2008 har publicerats i MIS 2009:1 vilket innehåller strukturen
med SPIN:s uppbyggnad, innehållsbeskrivningar och nyckel till CPA på
lägsta nivå.
c. FN:s varugruppering för utrikeshandelsstatistik, SITC
I sin ursprungliga form antogs SITC (Standard International Trade
Classification) av FN:s statistiska kommission år 1950. SITC har reviderats fyra gånger. Nu gällande version, SITC Rev. 4, fastställdes 2006
och används i den svenska statistiken fr.o.m. statistiken för 2007.
Föregående version, SITC Rev. 3, användes i den svenska statistiken
under åren 1988 t.o.m. 2006.
SITC Rev. 4 är liksom sina föregångare en varuklassificering avsedd
för ekonomisk-statistiska rapporter, i första hand utrikeshandelsstatistiken. Standarden är hierarkiskt uppbyggd från 1-siffrig ned till 5siffrig detaljeringsnivå. Ändringarna i SITC Rev. 4 jämfört med
föregångaren SITC, Rev. 3 är på högre nivåer mycket små. På 1-, 2och 3-siffernivåerna har varugrupperna oförändrade översiktliga
varubenämningar och varukoder (en varukod, 599, har dock
tillkommit). Trots detta har för ett femtiotal 3-siffergrupper (av flera
hundra) enstaka varor tillkommit från eller flyttats till annan 3siffergrupp vilket i någon mån kan påverka jämförelser mellan perioder
t.o.m. 2006 och perioder fr.o.m. 2007 för berörda 3-siffergrupper och de
2-siffergrupper dessa ingår i. Ändringarna på 4- och 5-siffernivå är
däremot mer omfattande. Den mest detaljerade indelningsnivån i SITC
Rev. 4 omfattar ca 3 000 varuposter. På 3-siffernivån finns 262 grupper,
på 2-siffernivån 67 grupper och på 1- siffernivån 10 grupper. Genom
samarbete mellan FN och Tullsamarbetsrådet i Bryssel har etablerats en
entydig övergång på detaljerad varupostnivå från SITC till HS (se
avsnitt d) och vice versa. Utifrån denna har Eurostat skapat en nyckel

mellan KN (se avsnitt d) och SITC, som används för att bygga upp
SITC-redovisningen i den svenska statistiken.
SITC Rev. 4 publicerades av FN år 2006 som ”Statistical Papers,
Series M No. 34/Rev. 4”.
d. WCO:s varunomenklatur, HS, och EU:s utbyggnad av denna till
KN
En internationell varunomenklatur används som grund för den svenska
tulltaxan och den mest detaljerade varuförteckningen för utrikeshandelsstatistiken. Denna varunomenklatur, kallad Harmonized System (HS; eg. Harmonized Commodity Description and Coding
System), har, liksom sin föregångare, utarbetats inom WCO, World
Customs Organization i Bryssel. Antalet varuposter på detaljerad nivå
är ca 5 000. HS med tillhörande regler för varuklassificering föreligger
i en konvention, till vilken Sverige har anslutit sig. Den senaste
versionen av HS gäller i den svenska statistiken fr.o.m. år 2007.
Inom EU har en från HS utbyggd varuförteckning, Combined Nomenclature, CN (på svenska Kombinerade nomenklaturen, KN) utarbetats
bl. a. för att belysa utrikeshandeln och handeln mellan medlemsländerna. KN är hierarkiskt uppbyggd och innehåller på den finaste
nivån 8-siffriga varukoder. KN utgår från de 6-siffriga HSkoderna till
vilka lagts till 2 sifferpositioner. Fr.o.m. 1995 använder den svenska
utrikeshandelsstatistiken varuindelningen enligt KN, som ersätter den
tidigare tillämpade svenska utbyggnaden av HS. I regel sker vissa
ändringar i KN vid varje årsskifte. Genom att en ny HS-version
infördes i KN fr.o.m. år 2007 är ändringarna i KN mellan 2006 och
2007 ovanligt omfattande. KN är på den mest detaljerade nivån
indelad i drygt 9 500 varuposter (2009års version).

e. Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK
En ny svensk yrkesindelning, Standard för svensk yrkesklassi-ficering,
SSYK 96, fastställdes våren 1996. Den är baserad på ILO:s klassifikation ISCO-88 och dess EUversion, ISCO-88 (COM). SSYK 96 har
införts successivt i statistiken sedan 1997. SSYK 96, med koder, benämningar och beskrivningar samt kodningshjälpmedel har publicerats
i MIS 1998:3 (nytryck 2001). Information finns även på SCB:s
webbplats: www.scb.se/ssyk.
Några andra viktiga standarder är:
– SUN 2000, svensk utbildningsnomenklatur. Standard för klassificering av svensk utbildning (MIS 2000:1, www.scb.se/sun).
– Socioekonomisk indelning, SEI (MIS 1982:4, www.scb.se/sei).
– Svenska standarder för indelning av arbetskraftskostnader m.m.
(SIAK) och arbetstidsbegrepp (SIAT) (MIS 1989: 4); finns också i
engelsk version (MIS 1990: 4).
– Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990:3).
– Standard för svensk typklassificering av jordbruksföretag (MIS
1991:6).
– Standarder för klassificering av institutionella enheter: Stan-dard för
institutionell sektorindelning 2000, INSEKT 2000 samt Standard för
indelning efter ägarkontroll, ÄGAR 2000 (MIS 2001:2).
– Familj, civilstånd och sammanboende. Terminologi och defini-tioner
(MIS 1999:1).
Ytterligare information om klassifikationer som används i statistiken
För information om och nedladdning av klassifikationer hänvisas till
klassifikationssidan på SCB:s webbplats:
www.scb.se/Pages/List____259939.aspx

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)

För det senaste se www.riksdagen.se

Om kommuner och landsting o d se 6520-6524.

353 Sveriges regering.
(Och motsvarande utomlands)
För det senaste se regeringen.se

354 Mellanfolkliga centrala organ, FN, EU od.

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

4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
Område 4 innehåller en kort översikt om samband.
40 innehåller hela historien om utvecklingen av klassifikationssystemet.
Områdena 41-49 är inte utvecklade. Problem om samband antyds
vanligen i pdf-bilagorna.
Sven Wimnell 080203+081231+100211: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete.
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Innehåller förteckningar över utredningar de senaste åren, till en del
med innehållsförteckningar till utredningarna.

40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
Systemvetenskapen vid högskolor och universitet sysslar mycket
med datorer som hjälpmedel, men det viktiga är vad man använder
datorerna till.
Från Sunet:
Systemvetenskap :
ADB och Datalogi - Institutionen för ADB och Datalogi, Uppsala
Universitet.
Department of Informatics - Systemutveckling inom ramen för den
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
DSV - inst. för data- och systemvetenskap vid SU/KTH - En gemensam
institution för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet
och Kungl Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. DSV finns vid
campus IT-universitet i Kista
Institutionen för Datavetenskap, GU/CTH - Avdelning vid Göteborgs
Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.
Institutionen för datorteknik, Uppsala Universitet - Forskning och
undervisning om metoder för konstruktion av nya datorsystem och
datorprogram.
Institutionen för Systemteknik,LUTH
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi - Institutionen
för numerisk analys och datalogi, NADA, ansvarar för forskning och
undervisning vid KTH och Stockholms universitet (SU) i de
akademiska ämnena datalogi och numerisk analys.
SICS - SICS, Swedish Institute of Computer Science.

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

Naturforskningsverksamheter, område 5.
Grundläggande för mänskliga verksamheter är kunskaper om
naturen och dess krafter. Tekniska verksamheter vittnar om sådana
kunskaper. Människorna lärde sig tidigt i forntiden att göra redskap av
sten, lärde sig om metaller, lärde sig om elden, uppfann hjulet, lärde
sig odla jorden och hålla djur, byggde hus och transportmedel och
lärde sig kriga.
De gamla grekerna för över två tusen år sedan funderade över
materiens beskaffenhet. Under medeltiden hindrades utvecklingen av
naturkunskaperna av religionernas dominans.
De geografiska upptäckterna från 1400-talet och början av mer
utvecklad naturforskning under 1500-talet inledde nya tiden. År 1600
kunde man bli bränd på bål för åsikten att jorden inte var världens
medelpunkt och att jorden snurrade runt solen. I slutet av 1600-talet
publicerade Isaac Newton rön om gavitationen, planeternas rörelser
och ljusets natur.
1700- och 1800-talen levererade mer om materiens beskaffenhet.
Ångmaskiner, järnvägar, förbränningsmotorer, elektricitet och telefoni
kom till. Charles Darwin kom 1859 med sitt verk om arternas uppkomst, ett hårt slag mot religiösa läror.
1900-talet blev ett stort århundrade för naturvetenskapen och tekniken. Teorier om atomer utvecklades och Albert Einstein kom med
utredningar om tid och rum. Nobelprisen om fysik, kemi och medicin
vittnar om utveklingen. Bil, flyg, film, radio kom med 1900-talet - och
två världskrig, 1914-1918 och 1939-1945. Atombomber 1945. Rymdraketer, satellitet, besök på månen 1969. TV blev allmänt en tid efter
andra världskriget, sedan kom datorer och Internet, mobiltelefoner,
Transportmedlen har hela tiden utvecklats och oljan börjar ta slut,
Klimatet går mot katastrof.

50 Allmänt om naturforskning.
Naturkunskap
SW 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.

51 Matematik

52 Astronomi, rymdforskning

SW 51 Matematik.

I grundskolan ingår astronomi i ämnet fysik.
SW 52 Astronomi, rymdforskning.

53 Fysik o d

54 Kemi o d

SW 53 Fysik o d.

SW 54 Kemi o d.

55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d

56 Paleontologi, arkeologi o d

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

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

SW 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.

SW 56 Paleontologi, arkeologi o d.

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

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

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
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64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 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 tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW
SW
SW
SW
SW

65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.
. 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
. 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
. 6525-6529 Militära verksamheter.
. 653 Handelsverksamheter.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

. 654 Telekommunikationsverksamheter.
. 655 Förlagsverksamheter o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
. 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
. 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
66/68 Tillverkning av varor.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

60 Allmänt om teknologiska och
ekonomiska verksamheter

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

615 B 	

615 C 	

	

	

615 D 	


Människans anatomi.
Fysiologi.
Medicinska råd om enskild hygien.
Offentliga hygienverksamheter,räddning, 	

	

	

sjukvårdsorganisation od
Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk
terapi o d.
Farmakologi, läkemedelsforkning.
Allmänna sjukvårdverksamheter.
Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård,
utom läkare.
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

På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och
förslag o d för området som de har i sin budgetmotion
hösten 2011.

10.3 Jämlik hälsa
Risken för förtida död, före 65 års ålder, är mer än dubbelt så hög bland
personer med enbart grundskoleutbildning än för dem som har eftergymnasial utbildning för både kvinnor och män. Det är stora skillnader
i förtida död för samtliga stora dödsorsaker: hjärt- och kärlsjukdomar,
cancer, skador, alkoholrelaterad sjuklighet, diabetes och sjukdomar i
andningsorganen.
Skillnaderna i såväl dödlighet som självskattad hälsa har ökat mellan
olika socioekonomiska grupper. Under de senaste 20 åren har exempelvis medellivslängden inte alls ökat bland kvinnor med endast grundskoleutbildning, samtidigt som den ökat bland kvinnor med längre
utbildning och bland män med såväl kort som längre utbildning.
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och samhället. Individens möjligheter att göra
hälsofrämjande val ska stödjas. Men vi socialdemokrater anser samtidigt att folkhälsoarbetet och kopplingen till att minska klyftorna i
samhället måste tydliggöras. De stora hälsoskillnaderna i Sverige är
djupt orättvisa och extremt kostsamma för samhället. Människors
hälsotillstånd påverkas inte bara av individuella levnadsvanor utan
också av samhälleliga faktorer. Det finns stora hälsoskillnader mellan
individer och mellan olika delar av landet. Mäns och kvinnors hälsotillstånd och livschanser har ett tydligt socioekonomiskt mönster där
rika, välutbildade människor och de som har yrken med hög status har
ett markant försprång. Minskade sociala och ekonomiska klyftor är det
mest verkningsfulla medlet för en bättre folkhälsa. Det betyder att den
ekonomiska politiken ska verka utjämnande samtidigt som det görs
satsningar på arbete, bra utbildning för alla, integration och värnandet
av den generella välfärden.

På uppdrag av WHO presenterade Marmotkommissionen år 2008 en
rapport, kallad ”Closing the gap”, som studerat fördelningen av den
globala hälsan i världen. Uppmaningen till världens länder var att
genast påbörja ett omställningsarbete för att minska sociala orättvisor
och öka befolkningens hälsa. Den svenska regeringen gav endast
Statens folkhälsoinstitut ett allmänt uppdrag att ta lärdom och intryck
av kommissionens arbete. Andra länder och städer har dock visat sig
vara betydligt mer offensiva i frågan. I England tillsattes en kommission motsvarande WHO:s Marmotkommission, kallad Fair Society
Health Lives. I Malmö stad har den socialdemokratiska majoriteten
tillsatt en kommission med forskare, politiker och andra experter för
att identifiera skillnader i hälsa mellan olika stadsdelar samt presentera
lösningar på hur hälsoklyftorna kan minska.
Nu borde det vara dags för Sverige som nation att göra detsamma. Vi
föreslår att regeringen tillsätter en kommission för jämlik hälsa. Uppdraget ska vara att identifiera oacceptabla förhållanden som leder fram
till skillnader i befolkningens hälsa samt ta fram förslag på hur vi kan
minska hälsoklyftorna. Uppdragets omfattning ska vara brett. Det kan
handla om att studera ojämlika förhållanden i vården som leder till
kortare livslängd beroende på var i landet man bor. Men det kan också
handla om att granska den ekonomiska politiken och hur den påverkar
människors livschanser och möjligheten till en bättre hälsa. Kommissionen bör ha en bred sammansättning och bestå av exempelvis
förtroendevalda, forskare samt representanter från vården och
näringslivet.
10.4 Sjukvård i världsklass
Alla har rätt till en god sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att han
eller hon får hjälp av en personal som har den bästa utbildningen,
tillräckligt med tid och som arbetar med de mest moderna metoderna

och den senaste medicinska tekniken.
Vi vill genomföra ett brett reformprogram för en jämlik sjukvård. Vi
vill göra satsningar för att modernisera, utveckla och förstärka
sjukvården. Vi vill införa en nationell kvalitetscertifiering för alla
offentligt finansierade vårdgivare, med lika höga kvalitetskrav på alla
vårdenheter och inom all omsorg.
Vi säger nej till förslaget om att höja taken för högkostnadsskydden för
besök i sjukvården och för läkemedel med 200 respektive 400 kronor
från årsskiftet. Förslaget har sämsta möjliga fördelningsprofil. De som
besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner får betala
försämringarna. Socialstyrelsen har t.ex. redovisat att ensamstående
med barn redan nu i tre gånger så hög utsträckning som andra avstår
från att hämta ut läkemedel av ekonomiska orsaker. Den som aldrig
eller ganska sällan besöker sjukvården slipper försämringar helt.
På sikt förväntas de höjda patientavgifterna inbringa 980 miljoner
kronor. För att kompensera landstingen för de uteblivna avgifterna från
patientkollektivet tillför vi 1 miljard kronor till landstingen redan från
2012. De ökade resurserna till hälso- och sjukvården kan användas på
flera olika sätt. De möjliggör satsningar som leder till en mer jämlik
vård. De kan också användas till mer personal i vården, högre löner för
de vårdanställda och fler vårdplatser.
Regeringen försöker genom stimulansbidrag styra landstingen att införa
etableringsfrihet. Vi anser inte att detta är en fråga som staten ska
engagera sig i, och vi avvisar därför det tidsbegränsade stimulansbidrag
till landstingen som införs från 2012 och som syftar till att öka användningen av LOV i specialistsjukvården. Vi föreslår istället att pengarna

används till ett stimulansbidrag till landstingen för att förbättra omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter.
Alla har rätt till sjukvården på lika villkor. Den som har haft möjlighet
att teckna en privat sjukvårdsförsäkring ska inte kunna få snabbare
vård än andra på ett offentligt finansierat sjukhus. Lagstiftning kring
detta avskaffades 2007. Vi anser att det bara är hälsotillståndet som ska
avgöra när och hur du får vård på ett offentligt finansierat sjukhus –
aldrig plånbokens tjocklek eller olika privata försäkringar. Vi vill i lag
förbjuda möjligheten att köpa sig förtur (gräddfiler) på offentligt
finansierade sjukhus.
Universitets- och regionsjukhusen har en avgörande betydelse för att
ge högkvalitativ och jämlik vård. Samarbetet mellan sjukhusen är
viktigt för hela vårdorganisationen. Att bryta ut ansvaret för sjukhusen
riskerar att slå sönder vårdkedjor för patienter och försämra samverkan
mellan olika delar i vården. Vi anser att universitets- och regionsjukhusen ska ägas gemensamt. Sjukhusen har en avgörande betydelse för
landstingens möjlighet att leva upp till lagstadgat ansvar för vården,
vilket gör dem olämpliga att privatisera.
Vi vill vi stärka patienternas rättigheter. Medborgarna ska ha rätt att
välja bland en mångfald av vårdgivare, men vårdföretagen ska inte
kunna välja bort patienter. Vi vill införa ett patientkontrakt där patientens alla delar inom behandling ingår och inom vilken tid det ska ske.
Vi föreslår även satsningar inom arbetsmarknadspolitiken i syfte att
underlätta generationsväxlingen inom vård och omsorg i form av
utbildningsvikariat och traineeplatser.

62 Ingenjörsverksamheter
(konstruktion od)
620 	

 Allmänt.
621 	

 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, 	

	

elektroteknik, mekanisk teknologi.
6211 	

Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om 	

	

	

värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft.
6212 	

Hydraulisk energi, vattenkraft.
6213	

El- 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 	

	

627 	

	

628 	

629 	


Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för 	

 	

jordbruk, fiske.
Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav, 	

 	

dammar.
Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od
Transportmedelskonstruktion o d.

63 Biologisk produktion. Jordbruk,
skogsbruk, jakt, fiske
630 Allmänt.
631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi.
632 Växtsjukdomar, växtförädling o d.
633 Växtodling (åkerbruk ) o d.
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling.
635 Trädgårdsodling o d.
636 Djurhållning.
637 Djurprodukter.
638 Biodling, silkesodling o d.
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.
På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

Ekologiskt jordbruk och hållbar mat med hög kvalitet
Sverige behöver en långsiktig livsmedelsstrategi för vilken matproduktion som ska ske i Sverige och hur den kan anpassas till klimatåtaganden och klimatförändringarna. Den svenska livsmedelsproduktionen
fortsätter att minska i förhållande till konsumtionen. Sverige står inför
ett allvarligt problem med vår självförsörjningsgrad i en värld där
efterfrågan på livsmedel hårdnar. Inget EU-land har så låg självförsörjningsgrad som Sverige.
Men en livsmedelsstrategi behöver också utformas i ljuset av att vi
stödjer en fri marknad och minskade subventioner. Vår slutsats av
detta är att lyfta fram de svenska konkurrensfördelarna, både på den
inhemska marknaden och på exportmarknaden. Regeringen föreslår
som svar på att landets svinuppfödare fått akuta lönsamhetsproblem,
sänkta statliga veterinäravgifter för slakterierna. Men den dåliga
konkurrensen i den svenska slakteribranschen gör att vi anser det
tveksamt om de 90 miljoner som regeringen satsar ger avsedd effekt.
Regeringen föreslår också en djurvälfärdsersättning som kan betalas ut
via EU:s landsbygdsprogram. En sådan innebär att en svinuppfödare
som gör djurvälfärdsåtgärder som går utöver svensk lagstiftning får en
ersättning. Denna lösning har dubbel effekt eftersom den förutom
förbättrad lönsamhet också förhindrar urvattning av det svenska
mervärdet och vi står bakom förslaget. Men däremot ser vi allvarligt
på att regeringen finansierar förslaget genom att sänka miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet. Det menar vi kan få konsekvenser
för biologisk mångfald på landsbygden. Miljöersättningarna går till
hagmarker, våtmarker m.m. Vi vill således återfinansiera anslaget för
miljöersättningarna med de 45 miljoner kronor per år i svensk
egenfinansiering som djurvälfärdsersättningen kostar.

Ett mervärde som under den de borgerliga regeringsåren tappat i stöd är
den ekologiska produktionen. Vi menar att detta är olyckligt dels
eftersom Sverige skulle kunna ha konkurrensfördelar inom EU på detta
område om det utvecklades, dels eftersom den svenska inhemska
efterfrågan på ekologiska produkter växt starkt.
Vi vill tillföra 25 miljoner kronor för att främja produktion och konsumtion av och handel med ekologiska produkter. Vi socialdemokrater
har som mål att 30 procent av marken ska vara ekologisk odlad 2020.
Det kräver ett större engagemang. Offentlig verksamhet ska kunna gå
före genom att upphandla ekologiska livsmedel och därmed bidra till
ökad efterfrågan på ekologiska produkter.
Investera i jordbrukets klimat- och miljöåtagande
När den socialdemokratiska regeringen införde skatt på handelsgödsel
infördes också en ”återföring” av skatten för att kompensera näringen.
När den borgerliga regeringen avskaffade skatten från 1 januari 2010
fanns återföringen kvar. Men nu vill den avskaffa återföringen och
minska anslaget inom landsbygdsprogrammet med 110 miljoner kronor.
För oss socialdemokrater finns det en poäng med att använda medel
från miljöstyrmedel till investeringar vilka också leder till minskade
utsläpp. Då kan våra åtgärder få dubbel effekt. Vi vill således, eftersom
vi föreslår ett återinförande av handelsgödselskatten, behålla återföringen. Det är emellertid viktigt att investera i åtgärder som minskar
utsläppen av kemikalier, växthusgaser och övergödande ämnen i
jordbruket. Det stärker också jordbrukets konkurrenskraft och främjar
det svenska mervärdet. Det kan handla om utbildningar, metodutveckling etc. som minskar kväveanvändningen, kemikalieanvändningen och
stärker jordbrukets roll som producent av förnybar energi.

64 Hushållsarbeten. Energi- och
hygienförsörjning.

641 Matlagning. 642 Måltider, servering,
restauranger.
SW . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 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 tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

643 Organisation av boende, personalrum
o d, hotell.

644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d.

SW . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

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

På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

9.3.2 El och fjärrvärme
Den 1 januari 1996 avreglerades marknaden då den tidigare vertikalt
integrerade elbranschen delades upp i förädlingsleden elproduktion,
elnätstransport och elhandel till slutkund, där elnätsföretagen skulle
utgöra reglerade monopol medan övriga led skulle konkurrensutsättas.
Införande av konkurrens i försäljningsledet skulle leda till en mer
effektiv kostnadspress, vilket skulle effektivisera prisbildningen på el.
Nya kontraktsformer väntades leda till att kundernas behov i större
utsträckning blev styrande och att tillträdet på marknaden för nya
aktörer skulle öka.
Inslaget av vertikal integration på elmarknaden är dock fortfarande
betydande, då elproducenter ofta ingår i samma koncerner som de
bolag som handlar med el samt med de bolag som i monopolställning
ska ansvara för distributionen av el. Den svenska elproduktionen är
vidare starkt koncentrerad samtidigt som prisbildningen är helt fri.
Priserna på den nordiska elbörsen har under senare år stigit kraftigt
och det har förekommit misstankar om otillåten producentsamverkan,
bl.a. som ett resultat av samägandet av kärnkraften. Den nordiska
elbörsen, Nordpool, är ifrågasatt och ett flertal problem och obalanser
har identifierats.
De reglerade priserna på distribution av el, nättarifferna, har också
stigit under senare år. Principer för hur dessa ska fastställas för de
kommande fyra åren har nyligen beslutats av den reglerande myndigheten, Energimarknadsinspektionen. Förslaget har dock väckt stark
kritik då det möjliggör kraftiga prishöjningar för konsumenterna,
prishöjningar som inte motiveras av några reella kostnadsökningar.
Det kan redan nu konstateras att övervakningen av elmarknaden måste
stärkas. Det är bl.a. hög tid för en oberoende granskning av rimligheten i den nya nättariffmodell som tillsynsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen, har föreslagit. Förslaget har väckt stark kritik, bl.a.
från Konkurrensverket och olika konsumentföreträdare. En lämplig

modell måste beakta elnätens karaktär av naturliga monopol. Vi vill
göra en översyn av hela den nordiska elmarknaden ur ett konsumentperspektiv.
Problemen med höga elpriser, extrema prissvängningar och handelsstörande beteenden på energimarknaderna måste även angripas genom
en förändring av EU:s politik. Den nyligen antagna REMIT-förordningen, som syftar till att reglera insiderhandel på el- och gasmarknaderna, är ett steg framåt. I ett läge där energi i allt större utsträckning
handlas på en gränsöverskridande europeisk marknad är det viktigt att
fortsätta stärka och integrera konsumentperspektivet i EU-politikens
utformning.
Även fjärrvärmemarknaden står nu inför en omfattande avreglering
med införande av ett reglerat s.k. tredjepartstillträde i syfte att möjliggöra konkurrens i fjärrvärmeproduktionen, dvs. en liknande konstruktion som på elmarknaden (se SOU 2011:44). Utredningen visar att ett
tredjepartstillträde med relativt stor sannolikhet inte kommer att leda
till sänkta priser. Energimyndigheten har pekat på andra risker med
utredningens förslag och avvisar därför förslaget. Vi tänker studera
remissvaren på utredningen men ser för närvarande inga vägande skäl
att genomföra utredningens förslag. I stället kan andra instrument
behövas för att reglera överprissättning på grund av monopol på lokala
fjärrvärmemarknader.
På område 71:
“Energieffektiviseringar
Energieffektivisering är en grundläggande beståndsdel i en framtida
energipolitik. Vi har högre mål än regeringen för energieffektiviseringen. Vi vill att energianvändningen i Sverige blir 25 procent
effektivare år 2020, jämfört med regeringens mål på 20 procent. Vi

föreslår också flera åtgärder för att åstadkomma detta inom exempelvis
bostads- och transportsektorn.

645 Användning av inventarier o d.

Om svenska företag först utvecklar den fossilfria teknik som hela
världen kommer att efterfråga framöver har företagen goda förutsättningar att stärka sin internationella konkurrenskraft. Om företagen
redan nu investerar i energieffektivare teknik vinner de kostnadsfördelar gentemot sina konkurrenter. I syfte att främja en effektivare
elanvändning vill vi införa ett system för vita elcertifikat. Systemet går
ut på att staten sätter obligatoriska mål för energibesparingar och
identifierar de parter som kommer att vara ålagda att uppnå målet,
vilka åtgärder för energieffektivisering som kommer att ingå, hur de
genomförda åtgärderna och de besparingar de leder till skall mätas och
verifieras. Dessutom beslutar staten om hur handel av certifikat skall
ske. Storbritannien och Italien har redan infört sådana system och
andra länder planerar för dem. Vi vill främja energideklarationer och
vill därför se en certifiering av företag som utför deklarationerna.

SW . 645 Användning av inventarier o d.

Närmare hälften av landets bostäder byggdes under de s.k. rekordåren
1950–1975. Flera rapporter visar att reinvesteringstakten är för låg.
Husen behöver också anpassas till framtidens krav. Det gäller särskilt
energianvändningen om vi skall klara de klimatmål vi satt upp – där
vill vi pröva ett system med lånegarantier.
Investera i solkraft
Stödet för investeringar i solvärme och solel har avvecklats, trots att
intresset var stort och trots att det är en viktig framtidsmarknad för
svenska företag. Vi avsätter 100 miljoner kronor per år, sammantaget
400 miljoner kronor de kommande fyra åren, för ett solinvesteringsstöd.”

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

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och
utgifter mm.

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

SW . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.

648 Städnings-, rengörings- och
tvättverksamheter o d.

649 Personvård: barn, hemsjukvård.
SW . 649 Personvård: barn, hemsjukvård. o d.

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

65 Administration, distribution,
kommunikation, organisation o d

651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
SW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

65 Adm, 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 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
. 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.

6525-6529 Militära verksamheter o d.
SW . 6525-6529 Militära verksamheter.

SW .6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.

653 Handelsverksamheter.
SW . 653 Handelsverksamheter.

På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

9.3.3 Apoteksområdet
Riksdagen beslutade 2009 att apoteksmarknaden skulle avregleras.
Beslutet innebar att Apoteket AB:s ensamrätt på försäljning av läkemedel till konsument avskaffades. Beslutet motiverades bl.a. med
behovet av ökad tillgänglighet för konsumenterna, men det fanns även
starka ideologiska inslag i argumentationen.
Den av staten fastställda handelsmarginalen för apoteken höjdes i
samband med avregleringen för att stimulera nya apotekskedjor att
etablera sig. Därmed fick samhället ta på sig ökade kostnader för
apoteksservicen.
Sedan avregleringen har över 600 av de 900 apoteken sålts. Inga apotek, inte heller det som är kvar av det statligt ägda Apoteket AB, har
numera något specifikt samhällsansvar. Genom en tillfällig lösning ska
apotek i glesbygd och apoteksombud säkerställas till 2013. Efter denna
period finns en stor risk att olönsamma apotek avvecklas. En annan
fråga som väckt diskussion är hur den s.k. 24-timmarsregeln, det vill
säga att kunden ska kunna få sitt läkemedel inom 24 timmar, ska kunna
garanteras på den avreglerade marknaden, där möjligheterna att hänvisa
till ett annat apotek är starkt begränsade. Vi menar att tillsynen behöver
skärpas och att möjligheter till ekonomiska sanktioner införs för att
värna 24-timmarsregeln. Sanktionerna ska kunna riktas antingen mot
apoteksledet eller mot distributionsledet beroende på var ansvaret
ligger. Vi vill också se en ny lagstiftning om ett gemensamt läkemedels
register som gör det möjligt för den enskilde konsumenten att få reda på
var medicin finns oberoende av apotekskedja.
Det är nu mycket viktigt att en genomgripande analys av apotekens
handelsmarginal genomförs så att den framtida tillgängligheten varken
blir för hög eller för låg i förhållande till konsumentnyttan. I det sammanhanget bör även behovet och utformningen av en förutsägbar och
kostnadseffektiv lösning för apotekstäckningen i glesbygd analyseras.

654 Telekommunikationsverksamheter.

655 Förlagsverksamheter o d.

SW . 654 Telekommunikationsverksamheter.

SW . 655 Förlagsverksamheter o d.

656 Transportverksamheter, resbyrå,
lagring o d.
SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

9.2 Ett fungerande transportsystem
För framtidens konkurrenskraft och för jobb i dag är investeringar i
infrastruktur ett av de områden vi socialdemokrater vill prioritera i
budgeten. Det är klokt och ansvarsfullt att öka investeringarna i
infrastruktur när tiderna är kärva. Satsningar på infrastruktur är ett
effektivt sätt att stimulera sysselsättningen. För varje extra miljard till
investeringar och underhåll av transportsystemet skapas över 1 000
jobb direkt och ännu fler indirekt. Dessutom är det billigare att bygga i
lågkonjunktur. Sverige får mer infrastruktur för varje skattekrona.
Investeringar i infrastrukturen handlar dock långt ifrån bara om att ta
Sverige ur den akuta jobbkrisen. Att investera offensivt i infrastruktur
är avgörande för att klara de stora globala utmaningar som väntar under
de närmaste decennierna. Det snabbt tilltagande internationella konkurrenstrycket och hotet mot vårt klimat ställer tillsammans mycket
höga krav på att vi ställer om och moderniserar vårt transportsystem.
Under de närmaste åren kommer det av allt att döma ske en revidering
av den nu gällande nationella planen för investeringar i transportsystemet. De prioriteringar som gjordes inom ramen för den rödgröna infrastrukturuppgörelsen från 2010 kommer att utgöra en viktig utgångspunkt när vi formulerar vårt alternativ till regeringens reviderade
investeringsplan.
I ett internationellt perspektiv kännetecknas Sverige av ett extremt glest
bebyggelsemönster och överlag mycket små funktionella regioner. Det
är en stor utmaning eftersom kunskapsintensiva verksamheter, som
Sverige i allt större utsträckning måste bygga sin konkurrenskraft på,
har en tydlig tendens att koncentreras till befolkningsmässigt stora
regioner. Det beror bland annat på att det krävs en stor pool av regional

arbetskraft för att hitta den heterogent sammansatta och högt specialiserade arbetskraft som högteknologiska företag efterfrågar.

Det är utomordentligt viktigt att bryta Sveriges beroende av fossila
bränslen för transporter.

Hög hastighet i IT-infrastrukturen i hela landet är helt nödvändig för
tillväxten men är också avgörande för privatpersoner, hushåll, skolor,
företag och offentliga förvaltningar i alla delar av vårt avlånga land.

Vi föreslår:
Ökade investeringar i järnvägsnätet
Efter lång tid av bristande resurser till underhåll och begränsad kapacitetsökning är det svenska järnvägsnätet starkt ansträngt. Trafikmängden är större än någonsin. Dagens tåg är tyngre, längre, bredare
och högre, vilket gör att infrastrukturen slits snabbare.

Det kraftfullaste verktyget för att skapa större mer slagkraftiga arbetsmarknadsregioner och den vägen stimulera framväxten av nya, konkurrenskraftiga företag är att bygga ut och effektivisera transportsystemet. Särskilt investeringar i snabba järnvägsförbindelser har visat
sig kunna skapa radikalt nya regionala samband, vilket inte minst
utvecklingen i delar av Mälardalen och Skåne vittnar om. Genom
investeringar i vägar, järnvägar och hamninfrastruktur kan vi även
överbrygga de stora avstånden till de viktigaste marknaderna för våra
varuexporterande företag.
Eftersom antalet svårt skadade och dödade i trafiken återigen ökar
måste vägarna avlastas från expansionen av gods på väg, det görs
genom investeringar och kapacitetshöjning i järnväg. Dessutom krävs
intelligenta transportsystem (ITS) som kan främja trafiksäkerhet, miljö
och nya logistiklösningar. För att trafiksäkerheten återigen ska komma
i fokus förslår vi en kommission för de tio farligaste vägarna i Sverige
som snarast ska komma med förslag på hur dessa kan bli säkrare.
Infrastrukturpolitiken har även en nyckelroll när det gäller klimatomställningen av Sverige. Trafiksektorn är det enda samhällsområde som
sett över de senaste två decennierna uppvisar en fortsatt mycket kraftig
ökning av utsläppen av växthusgaser. Hela transportsystemet står i dag
för 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen, inklusive utrikes
sjöfart och flyg. Av de drygt 100 TWh energi som transportsystemet
förbrukar varje år kommer 95 procent från olja. Detta är inte hållbart.

Ett järnvägssystem som befinner sig farligt nära, eller till och med på
vissa sträckor passerat, vad som i praktiken är kapacitetsutnyttjande är
extremt känsligt för störningar. Arbetspendlare, inte minst i storstadsregionerna, drabbas av ständiga förseningar. Under den kraftiga vintern
2010/2011 drabbades även industrins godtransporter av betydande
störningar. Sammantaget leder bristerna i järnvägsinfrastrukturen till
betydande samhällsekonomiska förluster, framför allt på lång sikt.
Den borgerliga regeringen har aviserat att man att utöver tidigare anslag
kommer att satsa 1,8 miljarder kronor per år 2012 och 2013 på ökat
underhåll, trimningsåtgärder och reinvesteringar. Det är positivt men
löser inte järnvägens grundläggande problem, nämligen kapacitetsbristen. Värt att notera är även att regeringen tidigare sänkt underhållet
för järnvägen med 700 miljoner.
Under de kommande åren vill vi göra en betydande satsning på att rusta
upp och bygga ut järnvägsnätet. Under perioden 2012–2015 lägger vi
sammanlagt 11,5 miljarder kronor på ökade investeringar i järnväg. Det
handlat primärt om att tidigarelägga kapacitetshöjande åtgärder på de
mest kritiska avsnitten, vilket enligt Trafikverkets bedömning i många
fall är synonymt med de hårt ansträngda persontrafikstråken i storstadsregionerna. Därutöver vill avsätta 1,1 miljarder kronor till

projektering av strategiska infrastrukturprojekt där byggstart är möjlig
först efter 2015. Det handlar bland annat om nya höghastighetsbanor
på sträckorna Göteborg–Borås och Stockholm–Linköping samt en ny
fast förbindelse över Öresund. Effektiva godsflöden är att yttersta vikt
för att vidmakthålla industrins konkurrenskraft. Norrbotniabanan, en
ny kustnära bana mellan Umeå och Luleå, är ett angeläget projekt för
att klara basnäringarnas behov av transporter och i vårt alternativ till
reviderad nationell plan kommer vi att säkra finansiering för denna
investering.
Utbyggnad av Stockholms tunnelbana
Trots att befolkningen i Stockholm ökat kraftigt de senaste decennierna har bara en ny tunnelbanestation öppnats sedan 1985. Vi vill att
staten bidrar finansiellt till en utbyggnad av tunnelbanenätet. I ett
första steg ser vi en utbyggnad mot Hagastaden/Nya Karolinska sjukhuset och vi avsätter i denna budget totalt 1,4 miljarder kronor i statsbidrag till detta projekt.
Finansiering av infrastruktur
Investeringar i vägar och järnvägar ska finansieras på ett ansvarsfullt
sätt. I det ligger att investeringar i infrastruktur ska finansieras över
anslag i statsbudgeten.
Vi är dock på sikt öppna för att i vissa väl avgränsade fall pröva den
modell för avgiftsfinansiering som regeringen tillämpat inom ramen
för Stockholmsöverenskommelsen och det västsvenska infrastrukturpaketet där lån i Riksgälden på omkring 40 miljarder kronor finansierar större väg- och järnvägsprojekt, bland annat Förbifart Stockholm
och pendeltågstunneln Västlänken i Göteborg. I finansieringslösningen
ges emellertid staten full kostnadstäckning för dessa lån genom att

räntor och amorteringar betalas med överskottet från trängselskatt. På
så vis skapas en robust ekonomi i projekten som står i mycket god
samklang med intentionerna bakom det finanspolitiska ramverket.
Vi vill införa en vägslitageavgift för alla tunga lastbilar som trafikerar
vägnätet i Sverige, såväl svenska som utlandsregistrerade. Liknande
modeller finns på plats eller är under utveckling i en lång rad EUländer. Beräkningar från Vägverket och riksdagens utredningstjänst
visar att lastbilstrafiken år 2005 stod för 62 procent av vägslitaget men
bara för 25 procent av vägskatterna år 2005.28 Mot den bakgrunden
anser vi det rimligt att genom en särskild avståndsbaserad skatt internalisera den tunga trafikens kostnader för samhällsekonomin. Intäkterna från vägslitageavgiften ska återföras till trafiksektorn genom ökade
nyinvesteringar och förbättrat underhåll. Vår bedömning är att en
vägslitageavgift kan införas tidigast från första oktober 2012 och då
inbringa omkring 1 miljard kronor, därefter 4 miljarder årligen. För att
försvåra för oseriösa aktörer och skapa sundare konkurrensförhållanden
vill vi även vidta en rad åtgärder för få ansvariga myndigheter att bättre
samordna sina insatser för bättre regelefterlevnad på den svenska
åkerimarknaden.
Vi ser även en stor potential i att utveckla andra former av alternativ
finansiering, inte minst genom att på olika sätt utnyttja de ibland
mycket betydande markvärdesstegringar som blir effekten av att man
bygger ny infrastruktur. En finansieringsmodell byggd på exploateringsintäkter har bland annat prövats med stor framgång vid bygget av
Köpenhamns Metro och torde även kunna användas vid den utbyggnad
av Stockholms tunnelbana som vi föreslår. För att få utrymme för fler
angelägna investeringar anser vi även att inslaget av vägavgifter
(bompeng) samt förhöjda banavgifter vid bygget av ny infrastruktur bör
öka.

Vilka infrastrukturinvesteringar som bör genomföras ska styras av
samhällsekonomisk nytta, inte enskilda kommuners ekonomi. Därför
är vi starkt kritiska till att regeringen upphöjt regional medfinansiering
till princip vid byggande av statlig infrastruktur. Systemet innebär en
uppenbar risk att ekonomiskt starka kommuner kan köpa sig till en
bättre position på prioriteringslistan. I många fall sker dessutom medfinansiering utan att den berörda kommunen kan nyttiggöra investeringen genom exempelvis markförsäljning, vilket innebär att resurser
till kommunens kärnverksamheter trängs bort.
9.3 Se över avregleringar
Vi socialdemokrater sätter alltid medborgarintresset främst. För oss
handlar frågor om lämplig marknadsstruktur därför om vad som ger
den största samhällsnyttan och bäst gagnar tillväxt och social
utveckling. Ideologiskt motiverade avregleringar menar vi leder ofta
utvecklingen i fel riktning.
Under de senaste två decennierna har det inom områden som traditionellt sett befunnits under samhällets ägande och kontroll skett stora
förändringar vad gäller verksamheternas organisation, styrning och i
vissa fall även ägande. I en del fall har den tekniska utvecklingen inom
ett område varit pådrivande för den avreglering eller omreglering som
genomförts. Ett exempel utgör telefoniområdet, där möjligheterna till
ny och parallell infrastruktur urholkat betydelsen av det befintliga fasta
telenätet. I andra fall har förändringarna kanske snarast initierats av
ekonomisk teoriutveckling som påvisat teoretiska fördelar med omorganisation och konkurrensutsättning av vissa delar i en monopoliserad industri. Ett exempel utgör elområdet, där monopoldelen kom att
avgränsas till den fasta infrastrukturen, elnäten.

Avregleringar som genomförs minskar inte nödvändigtvis regleringsbehovet. I stället ställs det ofta krav på ny reglering. Verksamheter eller
marknader med vissa särdrag såsom omfattande stordriftsfördelar,
naturliga monopolförhållanden eller informationssvårigheter för
konsumenterna kommer alltid att kräva någon form av reglering i en
effektiv och sund marknadsekonomi. Därmed ställs också krav på
löpande översyn och beredskap till omreglering.
Utvecklingen inom en rad f.d. reglerade områden reser nu ett antal
frågor kring hur väl avregleringarna har svarat mot samhällets behov.
Vi socialdemokrater kommer att genomföra en sådan översyn vars
resultat ska föreligga i god tid före nästa riksdagsval.
Nedan redovisas områden och frågor som bör prioriteras i en sådan
översyn. I vissa fall finns det mångårig erfarenhet av den avreglering
som genomförts, medan det i andra fall rör sig om processer som
tämligen nyligen initierats.
9.3.1 Järnväg och övrig kollektivtrafik
Under 1990-talet togs successiva steg i avregleringen av SJ:s ensamrätt
att bedriva trafik i stomnätet, och fr.o.m. oktober 2010 är hela det
nationella järnvägsnätet i princip avreglerat. Eftersom tilldelningen av
spårutrymme redan fastställts för år 2011 kommer det dock att dröja till
årsskiftet 2011/2012 innan avregleringen får effekt. Alla aktörer ska nu
ha möjlighet att ansöka om spårutrymme, s.k. tåglägen. Utvecklingen
inom järnvägsområdet under senare år, även känt som ”tågkaoset” med
inställda avgångar, avsevärda förseningar etc, reser en mängd frågor
kring hur området påverkats och kommer att påverkas av den avreglering som redan genomförts eller som träder i kraft framöver. Detta
gäller både underhållet av befintliga banor, utbyggnaden av kapacitet
samt tillträdet till spårutrymme och prissättningsfrågor – alltihop frågor

av betydelse för hur väl järnvägstrafiken tillgodoser medborgarnas
behov av effektiva och hållbara kollektiva transporter.
I det läge som råder, med en betydande kapacitetsbrist och tydliga
samordningsproblem i stora delar av järnvägssystemet, kan den
fortsatta avregleringen visa sig få betydande negativa effekter. Vi vill
skapa ett nytt system för hur man fördelar spårutrymmet, som är så
optimalt som möjligt för resenärer och för samhället i stort.
I mitten av 1990-talet började banunderhållet successivt upphandlas i
konkurrens. År 2009 beslutade riksdagen att Banverket Produktion
skulle avskiljas från Banverket genom bolagisering. Banverkets
underhållsverksamhet överfördes därmed från den 1 januari 2010 till
det helstatliga Infranord AB. Att inte ens bedriva avhjälpande
underhåll i järnvägsmyndighetens egen regi är internationellt sett en
helt oprövad och riskfylld modell. Vi vill därför behålla Infranord i
statlig ägo och undersöka möjligheten att återföra det avhjälpande
underhållet till Trafikverket.
Riksdagen beslutade 2010 att en ny kollektivtrafiklag ska införas den 1
januari 2012. Förändringarna uppges vara en anpassning till EU:s nya
regelverk på området och motiveras med att de ska bidra till ett större
utbud av kollektivtrafik och ökat resande. Bland annat ska kommersiella bussföretag få bedriva lokal och regional kollektivtrafik och det
ska bli lättare att etablera trafik över länsgränserna.
Den nya lagen innebär att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla
geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik.
De kommersiella aktörerna blir dock skyldiga att ansluta sig till ett
gemensamt informationssystem. Strategiska beslut om kollektivtrafik
som idag oftast fattas av kommunägda länstrafikbolag ska överföras

till nya regionala kollektivtrafikmyndigheter. Dessa ska besluta om
vilken trafik som inte är kommersiellt bärkraftig och som därför ska
kunna bli föremål för skattefinansierad upphandling. Beslut om s.k.
trafikplikt kommer att kunna överklagas till förvaltningsdomstolar av
de kommersiella aktörerna.
Forskning har visat att det krävs ett brett angreppssätt för en större
överflyttning från bil till kollektiva färdmedel. I detta ingår samhällsplanering, investeringar i såväl infrastruktur som rullande material,
samordning av kollektivtrafiksystem, ökad pålitlighet samt taxor som
upplevs som konkurrenskraftiga i förhållande till privata färdmedel.
Vi avvisar beslutet att slå sönder ett fungerande kollektivtrafiksystem
och föreslår att lagstiftningen återgår till det som gällde före
avregleringen.

657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
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MOT201112Fi240 (1,5 Mbyte)
Motion till riksdagen
2011/12:Fi240
av Håkan Juholt m.fl. (S)
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
1 Innehållsförteckning......
2 Förslag till riksdagsbeslut....
3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonomi
Vi kan aldrig acceptera arbetslösheten. Full sysselsättning är det
övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken.
Som land har vi inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. En
förutsättning för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen är
att vi får ett mer jämställt samhälle. När män och kvinnor delar på
ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten
och människors livskvalitet. Kvinnor och män ska ha samma frihet och
självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och
lika makt att forma sina liv. När alla har ett arbete blir Sverige rikt,
både ekonomiskt och mänskligt. Alla har skyldighet att bidra till
samhällets utveckling utifrån sina förutsättningar. Med fler människor

i arbete klarar vi att finansiera utbildning, vård och omsorg för alla.

världsklass, och då måste fler ges chansen till god utbildning.

Vi har högre ekonomiska ambitioner för Sverige. Sverige ska ligga i
framkant av utvecklingen även imorgon. Då måste vi vara handlingskraftiga i dag. Vi förnyar vår ekonomiska politik. Sverige ska använda
varenda skattekrona rätt, för att säkra framtidens tillväxt. Vi har en
tydlig vision för att göra Sverige till en konkurrenskraftig, kunskapsbaserad ekonomi. Om vi ska stå starka i framtiden måste vi konkurrera
med hög kompetens och goda arbetsvillkor och inte med låga löner.

Vi har inte råd att inte ta vara på de tillväxtmöjligheter som ligger i ett
mer jämställt samhälle. Kvinnors möjligheter till arbete och utveckling
och ekonomiskt oberoende genom egen försörjning är en prioriterad
fråga för oss socialdemokrater och en viktig del av en ny färdriktning
för Sverige.

Regeringens ensidiga ekonomiska politik baserad på stora skattesänkningar har nått vägs ände. Utanförskapet är oförändrat, arbetslösheten
har ökat, klyftorna och barnfattigdomen har växt liksom de ekonomiska skillnaderna mellan könen. Fler är långtidsarbetslösa, bostads
byggandet har minskat och skolresultaten försämrats. Sverige behöver
en ny färdriktning också för den ekonomiska politiken.
Läget i världsekonomin är allvarligt. Risken för recession i Europa är
uppenbar. Det ställer stora krav på den ekonomiska politiken även i
Sverige. Starka offentliga finanser är avgörande. Nu gäller det att göra
rätt saker. Vi vill prioritera investeringar i det som också långsiktigt
bygger Sverige starkt – utbildning, infrastruktur och bostäder.
Då behöver vi utveckla svensk konkurrenskraft. Sverige behöver en
förstärkt strategisk samverkan mellan staten, näringslivet och akademin med mer av samarbete och gemensamma prioriteringar av såväl
forskningsresurser som utbildning. Skolan står i fokus. En kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla barn lyckas. Vi vill skapa en
modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Alla
skolor ska vara bra skolor. Det kräver att vi investerar i lärarnas
kompetens och utveckling. Utbildning är en färskvara; därför tror vi på
det livslånga lärandet. Sverige ska bli en kunskapsnation av

Ekonomin växer när människor växer. Ökade klyftor ger inte fler jobb
och en bättre ekonomisk utveckling. Strävan efter ekonomisk utveckling och ökad jämlikhet är två sidor av samma mynt. Det ska alltid
krävas av den enskilde att denne gör rätt för sig efter bästa förmåga.
Men var och en ska också veta att samhället fungerar och möjliggör ett
bättre liv för alla. Detta är kärnan i vad vi kallar värdeburen tillväxt, en
moralisk ekonomisk utveckling.
Miljöproblemen kräver investeringar och tuffa miljökrav. Sverige ska ta
sin del av miljöansvaret och gå före på miljöområdet. Vi ska vara först
med att använda framtidens miljövänliga teknik. Då krävs investeringar
i järnväg och kollektivtrafik, ett nytt klimatinvesteringsprogram och
stimulanser för mer miljövänliga bilar.
Vi tror på ett modernt arbetsliv där de anställdas intressen står i centrum. Vi tror på ett arbetsliv där människor trivs, har möjligheter till
inflytande över sin arbetssituation och kan utvecklas i jobbet. Det är en
avgörande del av den kunskapsbaserade ekonomi och den värdeburna
tillväxt som vi vill se för Sverige.
Storstäder som bärs fram av en pulserande framtidstro är en viktig
ingrediens i bygget av ett modernt och konkurrenskraftigt Sverige. Väl
fungerande storstäder är avgörande för att vi ska få tillväxt och fler jobb

i hela landet. Under åren 2012–2015 vill vi därför göra tillväxtskapande investeringar i våra största städer. Det handlar om att bygga järnvägar och kollektivtrafik, fler bostäder, viktiga klimatinvesteringar och
en ordentlig upprustning av miljonprogramsområdena.
I dag råder stor bostadsbrist på många håll i Sverige. Människor har
svårigheter att flytta dit jobben och utbildningsplatserna finns. Det
behövs en ny bostadspolitik som ger en större rörlighet på bostadsmarknaden och blandade bostadsområden. Alla människor, inte bara
de med goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i
bra bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö.
Då krävs att staten och kommunerna gemensamt tar ansvar för att det
byggs fler bostäder.

barnfattigdomen, ge fler barn och unga god utbildning, möjligheter till
kulturupplevelser och möjliggöra för fler att komma ut i arbete. Då får
vi ett bättre samhälle för alla.
Det ekonomiska läget är mycket osäkert. Sveriges stora beroende av
omvärlden gör att det finns betydande risker för en klart försämrad
utveckling i vårt land. Vi menar att det i ett sådant läge måste finnas en
beredskap att stimulera ekonomin för att hålla uppe den inhemska
efterfrågan och för att skjuta till medel till kommunsektorn för att
undvika uppsägningar och försämringar i vård, skola och omsorg. Vi
kommer därför mycket nogsamt att studera den ekonomiska utvecklingen och är beredda att återkomma med ytterligare insatser om det
skulle visa sig nödvändigt.

Sverige är ett glest befolkat land med behov av snabba miljövänliga
transporter. Trots det har vi underinvesterat i järnväg. Det finns ett
betydande behov av infrastrukturinvesteringar i hela landet, inte minst
i och kring våra stora städer. En del i en ny färdriktning för Sverige bör
vara att nu börja lägga grunden för fungerande snabba järnvägar i
Sverige. Dessutom behövs fungerande mobiltelefoni och bredband
med hög överföringshastighet i hela landet. Sverige glider isär. Den
som känner att välfärden krackelerar, rustar sig för ojämlikhet. Det är
det vi kunnat se i vårt land under de senaste åren. Den utvecklingen
kan aldrig vara ett framgångsrecept. Samhällen som håller ihop, med
stor tillit människor emellan, har bättre ekonomisk tillväxt och lägre
brottslighet än samhällen med låg tillit. En omfattande generell välfärd
ökar tilliten i samhället.

4 Skarpa förslag i budgetmotionen

Sverige behöver en ny färdriktning där alla tillsammans är med och tar
ett gemensamt ansvar för att hålla ihop vårt land. De som tjänar allra
bäst kan bidra lite mer i ett tufft ekonomiskt läge. Tillsammans kan vi
med en aktiv social investeringspolitik prioritera att avskaffa

4.1 En kunskapsbaserad ekonomi
	

 •	


Vi föreslår omfattande investeringar i jobb och utbildning för
unga, sammanlagt 57 400 platser inom högskolan,
vuxenutbildningen i traineejobb och utbildningsvikariat till en
kostnad av närmare 7 miljarder kronor.

	

 •	


Vi vill se en strategisk samverkan mellan näringsliv, forskning
och parterna på nya områden som transporter, miljö och energi,
hälsa och livsvetenskap, den demografiska utmaningen och
Sveriges attraktionskraft, för 2 miljarder kronor de kommande
fyra åren.

	

 •	


Vi föreslår en ny riskkapitalfond med 3 miljarder kronor.

	

 •	


	

 •	


	

 •	


	

 •	


Det enskilt viktigaste för elevernas resultat i skolan är bra
lärare. Vi vill avsätta 2 miljarder kronor de kommande fyra
åren till kompetensutveckling av lärare och 400 miljoner
kronor under samma tid för karriärmöjligheter för lärare och
utveckling av skolledarrollen.
Sverige behöver en kompetensförsäkring som bygger på
arbetslinjen och ger människor möjlighet att utveckla sitt
kunnande.
Vi vill investera i moderna urbana transportsystem.
Tunnelbanan i Stockholm behöver byggas ut. Vi avsätter 1,4
miljarder kronor för sträckan Odenplan–Nya Karolinska
sjukhuset 2012–2015. Under samma period föreslår vi 11,5
miljarder kronor för utbyggd kapacitet i järnvägssystemet.
Bristen på hyreslägenheter och studentbostäder är skriande på
många håll. Vi föreslår att en skattestimulans på 1 miljard
kronor årligen för investeringar i hyres- och studentlägenheter
införs från 2012. Behovet av underhåll är stort i fastigheter
byggda under miljonprogramsepoken. Vi vill införa en modell
med statliga lånegarantier för upprustning och
energieffektivisering av dessa fastigheter. Låneramen omfattar
totalt 20 miljarder kronor och kan sökas av alla fastighetsägare
mot en garantiavgift. För fastigheter i områden med särskilt
hög arbetslöshet ska staten kunna subventionera
garantiavgiften, en utgift som bedöms uppgå till omkring 500
miljoner kronor per år. Vi bedömer att cirka 60 000 lägenheter
kan rustas upp tack vare lånegarantierna.

4.2 En värdeburen tillväxt
	

 •	


Vi föreslår en kompetenskommission som ska arbeta med
förbättrad matchning mellan arbetsgivarnas behov och de
arbetssökandes kompetens. Till sitt förfogande har de 1 miljard
kronor för att upphandla bristyrkesutbildningar. Vi föreslår att
700 miljoner kronor omdisponeras från ineffektiva coacher till
förstärkt förmedlingsverksamhet.

	

 •	


För personer med mer omfattande behov av stöd för att få
förankring på arbetsmarknaden så föreslår vi Kraftsam, en dörr
in till möjligheter att få individuellt utformat stöd. Vi föreslår
1 500 plusjobb för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden och 1 400 platser i offentligt skyddat arbete
för personer med psykiska funktionshinder.

	


	

 •	


Vi vill arbeta för ett modernt arbetsliv där de anställdas
intressen står i centrum. Vi tror på ett arbetsliv där människor
trivs, har möjligheter till inflytande över sin arbetssituation och
kan utvecklas i jobbet. Vi avsätter 100 miljoner kronor per år till
ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

	

 •	


En stark a-kassa som omfattar alla löntagare är en avgörande del
av en väl fungerande arbetslinje. Vi föreslår i denna motion ett
tak för avgiften på 120 kronor i månaden och en höjd
ersättningsnivå i a-kassan till 80 procent. Taket höjs till 910
kronor per dag från mars 2012. Efter 100 dagars arbetslöshet
trappas taket i a-kassan ned med 150 kronor per dag.

	

 •	


För att långsiktigt öka sysselsättningen bland utrikes födda vill
vi förstärka kvaliteten i etableringsinsatserna. De 700 miljoner
kronor som sfi-bonus och lotsar kostar vill vi använda

effektivare för validering, arbetspraktik och grundläggande
utbildning i kommunal regi.
	

 •	


På många orter försvinner nödvändig kommersiell
serviceinfrastruktur, det är ett hot mot inte minst de små
företagens möjligheter att klara sin vardag och utvecklas. Vi
föreslår ett särskilt stöd om 50 miljoner kronor per år för att
trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell
service i gles- och landsbygd.

	

 •	


Vi vill införa ett nytt system med stöd för klimatinvesteringar,
där förutom kommuner, även företag, ideella organisationer
eller alla i samarbete kan få stöd för projekt. Vi avsätter 400
miljoner kronor per år, sammantaget 1,6 miljarder kronor de
kommande fyra åren till lokala klimatinvesteringar.

	

 •	


Det behövs kraftiga styrmedel för att ställa om till ett hållbart
samhälle. Vi föreslår ett nytt system för miljöbilsbonus och
registreringsskatt där bilar med låga utsläpp får bonus och bilar
med höga utsläpp får registreringsskatt.

	

 •	


Investeringar i solvärme och solel har rönt stort intresse och är
en viktig framtidsmarknad för svenska företag. Vi avsätter 100
miljoner kronor per år, sammantaget 400 miljoner kronor de
kommande fyra åren för ett solinvesteringsstöd.

	

 •	


När män och kvinnor delar på ansvaret för både jobb och familj
förbättras den ekonomiska tillväxten och människors
livskvalitet. Vi vill därför lagstifta om rätt till heltid och införa
ett tak för allmänna visstidsanställningar. Vi avsätter också 200
miljoner kronor per år i stimulans till kommuner som ordnar
barnomsorg på obekväm arbetstid.

4.3 Sociala investeringar
	

 •	


Det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom i vårt land. Det
kräver att vi når målet om full sysselsättning. Men en del saker
kan göras omedelbart. Vi vill höja underhållsstödet med 100
kronor i månaden och taket i de s.k. vab-dagarna så att fler får
en rimlig vardagsekonomi. Vi vill se kraftfulla åtgärder för dem
som är överskuldsatta och stimulera kommunerna att sänka
avgifterna i kultur- och musikskolan.

	

 •	


Vi vill ha en sjukförsäkring som bygger på arbetslinjen, ger bra
inkomsttrygghet, finansieras solidariskt och där ingen faller
mellan stolarna. Vi vill att de allra flesta ska få 80 procent i
ersättning vid sjukdom. På sikt vill vi att taket ska vara tio
prisbasbelopp. I ett första steg vill vi nu höja taket till åtta
prisbasbelopp 2012 och åtta och ett halvt prisbasbelopp 2013.
Vi vill också att ersättningen ska vara 80 procent under hela
sjukdomsperioden.

	

 •	


Skillnaderna i såväl dödlighet som självskattad hälsa har ökat
mellan olika socioekonomiska grupper de senaste 20 åren. Vi
vill ha en statlig kommission för jämlik hälsa. Uppdraget ska
vara att identifiera oacceptabla förhållanden som leder fram till
skillnader i befolkningens hälsa samt ta fram förslag på hur vi
kan minska hälsoklyftorna.

	

 •	


Alla har rätt till en god sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att
han eller hon får hjälp av personal som har den bästa
utbildningen, tillräckligt med tid och som arbetar med de mest
moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. Vi
tillför 1 miljard kronor till sjukvården för att kompensera

landstingen så att de inte behöver försämra
högkostnadsskyddet på det sätt som regeringen föreslår.
	

 •	


Den grova organiserade brottsligheten har fått fäste i Sverige.
Vi vill förstärka kampen mot den organiserade brottsligheten
och centralt skapa betydligt bättre förutsättningar för att samla
kunskap och använda resurserna på ett effektivt sätt. Vi vill
därför ge 100 miljoner kronor per år till Rikskriminalpolisen
under 2012–2015, vilket motsvarar minst 100 tjänster med
specialistkompetens.

5 Det ekonomiska läget
5.1 Återhämtning – men Sveriges rykte som tigerekonomi är
betydligt överdrivet
Sveriges väg genom den globala krisen har kantats av tvära kast. Under
2009 föll BNP med 5,2 procent, vilket var det största årliga BNP-fallet
sedan andra världskrigets utbrott. Redan efterföljande år följde dock en
mycket stark rekyl uppåt med en BNP-tillväxt på 5,7 procent, en siffra
som senast överträffades 1964. 1

	

 •	


För att upprätthålla ett starkt samhällskontrakt är det avgörande
att alla former av skatte- och bidragsfusk motverkas kraftfullt.
Under åren 2012–2015 vill vi därför tillföra Skatteverket totalt
200 miljoner kronor för ökade resurser till att bekämpa
skattefusk och i en särskild satsning mot bidragsbrott anslår vi
därför totalt 100 miljoner kronor till polisen och
Åklagarmyndigheten under perioden 2012–2015.

Av mediarapporteringen och den ekonomisk-politiska debatten kan man
ibland få intrycket att Sverige klarat den globala krisen väsentligt bättre
än den stora majoriteten industriländer. Det är en bild som behöver
nyanseras. Det är korrekt att Sveriges BNP-tillväxt under 2010 och
första halvan av 2011 har varit mycket stark i en internationell jämförelse. Men till saken hör även att fallet i BNP under år 2009 har
mycket få internationella motsvarigheter.

	

 •	


För socialdemokratins del är det viktigt att säkerställa att varje
skattekrona används så effektivt som möjligt. Därför vill vi se
en bred utredning om vinst och konkurrens i välfärden.

	

 •	


Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är att skapa
förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Därför
vill vi införa fri entré på statliga museer, fortsätta
digitaliseringen av biografer, öka stödet till svensk barnfilm
och satsa på ett nytt kultur- och demokratiprojekt för unga.
Totalt avsätter vi drygt 1 miljard kronor till kultursatsningar
2012–2015.

Sverige utmärker sig alltså egentligen genom att krisförloppet, sett till
svängningarna i BNP, varit mer dramatiskt än bland de flesta andra
industriländer. Den totala återhämtningen i svensk ekonomi framstår
inte som särskilt överväldigande. Som illustreras i figur 1 ansluter sig
Sverige till den breda mittklungan i industrivärlden när det gäller
tillväxt i BNP och sysselsättning perioden 2008–2011.
Vidgar man jämförelsen till att även omfatta regioner utanför de
traditionella industriländerna framstår Sveriges ekonomiska prestation
som ännu något blekare. Den totala tillväxten i världsekonomin
perioden 2008–2011 (inklusive Internationella valutafondens [IMF]
prognos för år 2011) uppgår till omkring 12 procent, vilket ska jämföras
med väsentligt mer blygsamma 3 procent i den svenska ekonomin. I

IMF:s aggregat ”Emerging and developing economies”, som består av
150 länder i Östeuropa, Sydamerika och Asien, växer ekonomin med
hela 24,5 procent under perioden 2008–2011. Det motsvarar en årlig
genomsnittlig tillväxttakt på 5,6 procent. Den fortsatt mycket starka
utvecklingen i Kina och Indien, med 44 respektive 35 procent total
BNP-tillväxt under perioden, är självfallet en viktig förklaring till
dessa siffror.
Figur 1 BNP och total sysselsättning i industriländerna 2008–2011.
IMF:s prognos för år 2011
Källa: Bearbetning av data från IMF.
Anm: Aktuella länder utgör gruppen ”Advanced economies” enligt
IMF:s defintion. Data saknas för Estland.
Jämfört med länderna i den gamla industrivärlden, många av dem svårt
tyngda av misskötta statsfinanser och kollapsade finans- och bostadsmarknader, så står svensk ekonomi relativt stark. Men det räcker inte
om man anlägger ett mer långsiktigt perspektiv på de ekonomiskpolitiska utmaningarna. Jämfört med de nya tillväxtmarknaderna i
Östeuropa, Sydamerika och Asien framstår näppeligen Sverige som en
tigerekonomi, tvärtom. Man ska dock komma ihåg att den höga
tillväxten i dessa regioner i betydande utsträckning är ett uttryck för
upphinnareffekter, det vill säga att länder med lägre utvecklingsnivå
tenderar att växa snabbare än mognare industriländer. Allt talar för att
takten i den ekonomiska utvecklingen i länder som Kina och Indien på
sikt kommer att avta väsentligt relativt dagens nivåer.
Figur 2 Tillväxt i BNP 2008–2011 inklusive IMF:s prognos för år
2011 Källa: Bearbetning av data från IMF.

5.2 Finanskrisens första fas begränsades till en industrikris
De snabba svängningarna i svensk BNP under de senaste tre åren är ett
uttryck för Sveriges stora exportberoende. När finanskrisen slog klorna
i världsekonomin under hösten 2008 föll investeringar och konsumtion
drastiskt på många av Sveriges viktigaste exportmarknader. En lång
räcka varuexporterande svenska bolag fick se sina orderböcker, bokstavligen talat, tömmas över en natt. Innan fallet stannat upp hade
Sveriges totala export minskat med hela 18 procent, varav varuexporten, som minskade med närmast ofattbara 24 procent, stod för merparten av minskningen.
Värdet på den svenska exporten motsvarar halva BNP, vilket gör
Sverige till ett av de mest exportberoende industriländerna. Det förklarar varför Sverige sett till fallet i BNP kom att drabbas hårdare av
krisen än nästan alla andra jämförbara länder. Men det ger också en
bakgrund till den snabba återhämtning som inleddes redan under andra
halvåret 2009.
Under ungefär ett halvår, från september 2008 till mars 2009, föll den
svenska kronan mycket kraftigt relativt valutorna på de viktigaste
exportmarknaderna. Enligt Riksbankens så kallade TCW-index2 uppgick kronförsvagningen till hela 25 procent, vilket kraftfullt förstärkte
det uppsving i svensk export som följde när chockvågorna efter den
akuta finansiella krisen hade lagt sig och den globala efterfrågan åter
börjat normaliseras.
Kronförsvagningen ackompanjerades av en kraftfull och internationellt
koordinerad penning- och stabiliseringspolitisk aktion som för Sveriges
vidkommande visade sig bli synnerligen ”vältajmad”. I många andra
länder, däribland USA, Spanien, Irland, Storbritannien och Danmark,
hade krisen redan hunnit få ordentligt fotfäste i den inhemska ekonomin

med betydande återverkningar på bostadspriser, inhemsk konsumtion,
sysselsättning och offentliga finanser. I Sverige begränsades däremot
effekterna i allt väsentligt till de varuexporterande delarna av ekonomin medan såväl privat som offentlig konsumtion fortsatte att växa
under hela krisförloppet (se figur 3 nedan).

över 9 procent under våren 2010 uppgick den säsongsrensade arbetslösheten i augusti i år till 7,4 procent. Det innebär att arbetslösheten är
på en högre nivå än i augusti 2006 (7,0 procent) då situationen på
arbetsmarknaden av den dåvarande borgerliga oppositionen beskrevs i
termer av massarbetslöshet.

En viktig förklaring till att privat konsumtion och offentlig sektor inte
drogs med i fallet, och att därmed krisens härjningar blev väsentligt
mildare i Sverige än i många andra industriländer, är att vi gick in i
krisen med ett rejält överskott i statsfinanserna och att vi förskonats
från kraftiga negativa priskorrigeringar på bostadsmarknaden. De
svenska bostadspriserna har till och med fortsatt att öka under senare
år.

Trots en överlag positiv utveckling på arbetsmarknaden så fortsätter
långtidsarbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå, låt vara att vi sett
en sjunkande trend under första halvåret 2011. Av dem som var
arbetslösa under andra kvartalet 2011 hade 28 procent eller 116 000
personer varit utan sysselsättning i mer än sex månader. Bland de med
långa arbetslöshetstider finns en klar överrepresentation av utrikes
födda, lågutbildade och äldre personer.3 Redan innan krisen var
arbetsmarknadssituationen för dessa grupper bekymmersam, och de
senaste årens utveckling synes ha förvärrat läget ytterligare. Och vad
värre är: Trots en allmän nedgång av långtidsarbetslösheten under det
senaste halvåret biter den sig fast på höga nivåer eller till och med ökar
något bland utrikes födda och äldre personer.

Under sommaren och inledningen av hösten har det dock publicerats
statistik som indikerar att ett prisfall på bostadsmarknaden inletts. Det
finns skäl att vara mycket observant på den fortsatta prisutvecklingen.
Såväl våra egna erfarenheter från det tidiga 1990-talet som det aktuella
internationella läget visar att ekonomiska nedgångar som sammanfaller med kraftiga boprisfall tenderar att bli både djupare och längre
än andra konjunktursvackor.
Figur 3 Konsumtion, investeringar och export (2008K1=100)
Källa: Bearbetning av data från SCB.
5.3 Ökad strukturell arbetslöshet
Under det senaste året har arbetsmarknaden återhämtat sig och
sysselsättningen är nu åter uppe på samma nivå som före krisen. Även
arbetslösheten har fallit tillbaka men – och det är ett viktigt men – den
är alltjämt kvar på en historiskt sett hög nivå. Från att ha toppat på

Ökningen av antalet långtidsarbetslösa antyder att det skett en försämring i matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. En
kanske ännu tydligare indikation åt det hållet ges i figur 4 nedan som
beskriver en så kallad Beveridgekurva. Den visar förhållandet mellan
vakansgraden på arbetsmarknaden (kvarstående lediga platser i procent
av arbetskraften) och det relativa arbetslöshetstalet. Allmänt gäller att
arbetslösheten och vakansgraden är stark korrelerade, det vill säga en
ökning av vakansgraden sammanfaller i regel med en minskning av
arbetslösheten. Av kurvan kan man klart utläsa Sveriges väg genom den
första krisfasen. Från andra halvåret 2006 till första halvåret 2008 hade
vi en tydlig trend av minskande arbetslöshet och ökande vakansgrad, en

utveckling som förbyttes i sin motsats under hösten 2008 när den
finansiella krisen slog till.
Från andra kvartalet år 2010 ser man att kurvan gör en kraftig gir
tillbaka till följd av den vikande arbetslösheten. Men, samtidigt förefaller kurvans läge i höjdled i allt väsentligt vara oförändrat. Under
andra kvartalet 2011 var vakansgraden nära nog lika hög som under
fjärde kvartalet 2007, trots en tre procentenheter högre arbetslöshetsnivå. Denna rörelse utåt av Beveridgekurvan indikerar att friktionen på
arbetsmarknaden ökat, det vill säga att det för varje given nivå på
arbetslösheten nu krävs en högre vakansgrad än tidigare för att uppnå
balans mellan utbud och efterfrågan.

utbildning. Det avgjort största fallet skedde dock inom industrin samt
inom vård- och omsorgssektorn. Dessa båda sektorer stod tillsammans
för nära två tredjedelar av den totala sysselsättningsminskningen.
Under återhämtningen har sedan de privata tjänstebranscherna med
råge passerat den nivå på sysselsättningen som gällde innan finanskrisen. En liknande utveckling kan ses inom byggindustrin och vårdoch omsorgssektorn, även om återhämtningen här varit något svagare.
Trots en viss uppgång under år 2010 och inledningen av år 2011 har
däremot industrin mycket långt kvar innan man återtagit förlorad mark.
Av de nära 100 000 jobb som försvann inom branschaggregatet Tillverkning, utvinning, energi och miljö hade endast omkring en fjärdedel
återtagits till och med andra kvartalet år 2011.....

Figur 4 Relationen mellan arbetslöshet och vakanser
(Beveridgekurva) 2006K2–2011K2

Tabell 1 Sysselsättningsutveckling under kris- respektive
återhämtningsfasen (tusental). Fördelning på branschaggregat....

Källa: Bearbetning av data från SCB.

Omvandlingstrycket på arbetsmarknaden ställer nya krav på den ekonomiska politiken. Tyvärr verkar dock den förda ekonomiska politiken
snarare spätt på problemen.

Detta mönster av försämrad matchning på arbetsmarknaden känns igen
från tidigare perioder med kraftigt förhöjd arbetslöshet. Djupa lågkonjunkturer innebär i regel ett intensifierat strukturomvandlingstryck,
vilket innebär en permanent utslagning av vissa typer av arbetstillfällen samtidigt som återhämtningen primärt sker i andra branscher
och yrkeskategorier än dem drabbats hårdast under krisen. De som
hamnar i långa arbetslöshetsperioder riskerar dessutom att få sin kompetens föråldrad, vilket gör dem mindre attraktiva på arbetsmarknaden
när konjunkturen vänder uppåt.
Utvecklingen av sysselsättningen i olika branschaggregat antyder just
att den förhöjda långtidsarbetslösheten hänger ihop med ett ökat
omvandlingstryck i ekonomin. I den akuta krisfasen minskade sysselsättningen inom alla sektorer utom offentlig förvaltning och

Sedan regeringsskiftet 2006 har det skett en omfattande nedmontering
av det som tidigare utgjorde kärnan i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Omkring två tredjedelar av platserna inom den yrkesinriktade
arbetsmarknadsutbildningen har försvunnit.4 Även möjligheterna att
läsa in gymnasiet på komvux har beskurits kraftigt. Sedan 2006 har
antalet platser inom den kommunala vuxenutbildningen minskat med
ungefär en femtedel.5
Arbetslösa hänvisas nu i stället i betydande utsträckning till regeringens
så kallade garantier: Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin
för unga. I nuläget har en tredjedel av de arbetssökande placerats i
dessa garantier där aktivitetsnivån är dokumenterat låg. Det är den allt

annat överskuggande arbetsmarknadspolitiska insatsen med sammantaget ungefär 120 000 deltagare. Jobb- och utvecklingsgarantin visar i
dagsläget heller inga tydliga tecken på att minska i volym, utan expansionen fortsätter månad för månad.
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har utvärderat
regeringens garantier. Aktivitetsnivån är mycket låg. Jobbgarantin för
unga saknar helt långsiktig effekt. Fyra av tio deltagare i Jobb- och
utvecklingsgarantin har överhuvudtaget inte fått någon handledning
eller coachning. Institutet konstaterar vidare att en majoritet av deltagarna använde högst tio timmar i veckan för att söka jobb eller att
delta i aktiviteter, de flesta betydligt mindre.6
Det verkliga sorgebarnet är Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 som
alltmer framstår som en arbetsmarknadspolitisk ändstation. Enligt en
färsk utvärdering från Arbetsförmedlingen är utströmningen från
programmet extremt låg. Av de 36 900 som till och med juni månad
2011 hamnat i fas 3 har endast 5 500 eller 15 procent lämnat åtgärden
för arbete eller studier.7
5.4 Sverige dras isär – med försämrade villkor för barn och unga
De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats
i samhället – med höga krav, många nya idéer och en stark vilja att
förändra.
Oavsett om man som ung väljer att studera vidare eller söker sig ut på
arbetsmarknaden direkt efter avslutad skolgång, måste det finnas
villkor som skapar utrymme för ekonomisk trygghet, personlig utveckling och framtidstro.

Idag går utvecklingen åt fel håll. Fler och fler unga möter stängda
dörrar. Ungdomar tvingas i dagens utbildningssystem till livsavgörande
val allt längre ner i åldrarna och möjligheterna att ändra sig och välja
om stängs alltmer. Färre unga har idag en egen bostad jämfört med för
tio år sedan. Dessutom blir det allt vanligare med andrahandsboenden,
att man bor hos en kompis eller hyr ett rum. För studenter är situationen
på flera orter kaotisk med militärtält som en temporär lösning och
många som helt enkelt tvingas avstå från att studera.
Sverige är idag ett av de länder i Europa som har högst ungdomsarbetslöshet. Ungdomar och kvinnor används alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på arbetsplatser. De anlitas vid behov och vid arbetstoppar –
men slås ut lika snabbt som de kommer in.
Flera myndigheter har rapporterat att ungdomars ekonomiska situation
har försämrats. Det har också skett en kraftig ökning av antalet ungdomar som tvingas försörja sig på socialbidrag.
Riksdagens utredningstjänst har sammanfattat fördelningseffekterna av
den förda politiken under den förra mandatperioden. Vinnarna är
medelålders, främst män, medan unga och även äldre har fått stå
tillbaka.
Utvecklingen i våra storstäder dras alltmer isär. Å ena sidan präglas
dessa av en pulserande framtidstro och erbjuder många möjligheter, å
andra sidan finns det stadsdelar med extremt låg sysselsättning och
fortsatt högt bidragsberoende. I drygt 8 av 10 områden med s.k. lokala
utvecklingsavtal har långtidsarbetslösheten stigit mellan 2006 och
2009.8 Sysselsättningsgraden är avsevärt lägre än i riket och arbetslösheten högre. Långvarigt beroende av försörjningsstöd var hela fem
gånger vanligare i dessa områden än i riket som helhet 2009.

Anmärkningsvärt många uppges också varken arbeta eller studera,
över 40 procent i åldern 20–64 år 2009.
Ett mått på ekonomisk utsatthet i ett land är hur många barn som lever
i fattiga familjer. Det återspeglar en samhällsutveckling där föräldrarna
antingen saknar arbete eller har väldigt låga arbetsinkomster. Även
andra faktorer med koppling till familjepolitiska stöd och socialförsäkringssystemens utformning har betydelse. Den generella välfärden
spelar stor roll för att utjämna skillnader och öka möjligheterna för alla
barn, oavsett bakgrund, att förverkliga sina livsdrömmar.
När fattigdom diskuteras används olika definitioner, och slutsatserna
varierar beroende på vilken som används. Mest avgörande är huruvida
fattigdom betraktas som ett absolut eller som ett relativt begrepp. Låg
inkomststandard och rätt till försörjningsstöd är absoluta mått som inte
säger något om klyftorna i ett samhälle. För att mäta inkomstskillnaderna måste ett relativt mått användas, till exempel om en familj har
mindre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Oavsett om man
använder en relativ eller absolut fattigdomsdefinition har dock barnfattigdomen ökat i Sverige under senare år.
Det mått som används av EU för att belysa relativ fattigdom visar att
den relativa barnfattigdomen i Sverige ökat kraftigt under senare år,
framför allt därför att de som redan hade det relativt gott ställt har fått
större inkomster samtidigt som det inte blivit några stora förändringar
för den fattigaste tiondelen av barnfamiljerna. Omkring 15 procent av
alla barn levde 2008 i en familj med en disponibel inkomst under 60
procent av medianen. Mest markant är utvecklingen för de ensamstående föräldrarna där den relativa fattigdomen ökat från cirka 20
procent 2006 till 30 procent 2008. Mönstret gällande vilka barn som är
fattiga avspeglar mönstret för vuxna. Störst risk för relativ fattigdom
har t.ex. barn till ensamstående, barn till två föräldrar under trettio år,

barn med utländsk bakgrund, barn i familjer med många barn, barn till
en förälder med enbart förgymnasial utbildning och barn i familjer där
ingen förälder arbetar heltid.
Enligt det fattigdomsbegrepp som används av Rädda Barnen räknas
barn i familjer som antingen har en låg inkomststandard eller försörjningsstöd som fattiga. Låg inkomststandard definieras som inkomster
som inte täcker skäliga levnadskostnader. Rädda Barnens senaste
årsrapport redovisar att barnfattigdomen år 2007 nådde sin lägsta nivå
sedan mätningarna startade. Då levde 10,9 procent av barnen i fattiga
familjer. År 2008 bröts den positiva utvecklingen och barnfattigdomen
ökade till 11,5 procent, en ökning med 0,6 procentenheter eller 10 000
barn. Det betyder att det då fanns ca 220 000 barn definierade som
fattiga i riket som helhet. Någon statistik för 2009 och 2010 finns inte
tillgänglig ännu. Barnfattigdomen är mer än fem gånger så hög bland
de barn som har utländsk bakgrund (29,5 procent) än bland barn med
svensk bakgrund (5,4 procent). Bland barn till ensamstående föräldrar
är barnfattigdomen mer än tre gånger så hög (24,7 procent) som bland
barn till sammanboende föräldrar (8,1 procent). Bland barn till ensamstående med utländsk bakgrund räknas vartannat barn som fattigt.
Rapporten visar också att klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste
fortsätter att öka. Barnfattigdomen är generellt sett högst i storstadsområdena och lägst i välmående kranskommuner till storstäderna.
Säkerställandet av bättre villkor och förutsättningar för barn och unga
måste bli en av socialdemokratins viktigaste utmaningar framöver. Att
arbetslösa föräldrar får arbete och att fler deltidsarbetande föräldrar får
möjlighet att arbeta heltid är det mest centrala för att komma till rätta
med familjers ekonomiska utsatthet.

5.5 Utvecklingen på arbetsmarknaden har tydliga urbana
förtecken
Som framgår av tabell 2 har sysselsättningsutvecklingen under krisen
och den efterföljande återhämtningsfasen uppvisat en betydande
regional variation. För Stockholms och Skånes del innebar krisen i och
för sig en tydlig avmattning, men fallet i sysselsättning blev ändå
relativt måttligt. Det tredje storstadslänet, Västra Götaland, har en
annan och mer industriinriktad näringslivsstruktur, varför de negativa
effekterna där blev mer kännbara. Totalt sett blev dock krisen,
åtminstone sysselsättningsmässigt, mycket mild i storstadsregionerna.
Det stora fallet i sysselsättningen kom istället att ske i övriga landet,
primärt i län med en stor koncentration av tillverkningsindustri. Av det
totala fallet i sysselsättning från tredje kvartalet år 2008 till första
kvartalet 2010 skedde omkring två tredjedelar utanför storstadslänen,
detta trots att storstadslänens andel av rikets totala sysselsättning
endast är 53 procent.
Under återhämtningen har istället utvecklingen på arbetsmarknaden
uppvisat en tydligare regional balans. Ungefär hälften av sysselsättningsökningen från det första kvartalet 2010 till det andra kvartalet
innevarande år har skett utanför storstadslänen. Sett över hela kris- och
återhämtningsfasen har dock tillväxten av nya jobb varit mycket starkt
koncentrerad till storstadsregionerna. Stockholms län står i en klass för
sig med en nettoökning av sysselsättningen på nära 50 000 personer,
men även Skåne och Västra Götaland har haft en väsentligt starkare
utveckling än övriga landet. Det är svårt att dra någon annan slutsats
än att den strukturomvandling som skett i spåren av den finansiella
krisen haft tydliga urbana förtecken. Det är förvisso inget nytt mönster.
Under i stort sett hela efterkrigstiden har det skett en successiv
koncentration av befolkning av ekonomisk aktivitet till storstäderna
samt till de större universitetsorterna. Det är dock tydligt att denna

utveckling accentuerats under senare år.
Tabell 2 Sysselsättningsutveckling under kris- respektive
återhämtningsfasen (tusental). Regional fördelning....
5.6 Starka offentliga finanser – men läget kan snabbt försämras
Sverige har starkare offentliga finanser än många andra jämförbara
länder. En långvarig enighet kring en ansvarsfull ekonomisk politik har
lagt grunden för denna utveckling. Det är av väsentlig betydelse för
Sverige att det numera finns en bred konsensus i Sveriges riksdag kring
det finanspolitiska ramverkets tre hörnpelare, det vill säga rambeslutsmodellen, överskottsmålet för den offentliga sektorn och de statliga
utgiftstaken. Det är tveklöst så att starka offentliga finanser ger bättre
förutsättningar att stå emot makroekonomiska störningar. Men ser man
till utvecklingen i Europa under senare år visar bilden att detta i sig inte
räcker som ekonomisk strategi. Bland de länder som nu brottas med
betydande rubbningar i det finansiella systemet återfinns förvisso stater
som under lång tid misskött sina offentliga finanser, till exempel
Grekland och Italien. Men här finns även länder som innan den finansiella krisen stod på relativt solid offentligfinansiell grund, däribland
Island, Irland och Spanien. Särskilt utvecklingen i Spanien stämmer till
eftertanke. År 2007 hade landet ett offentligfinansiellt överskott på 1,9
procent av BNP och den totala offentliga skuldsättningen uppgick till
mycket låga 36 procent av BNP. I spåren av en närmast kollapsad
ekonomi, en utveckling till stor del framdriven av ett betydande prisfall
på fastighetsmarknaden, förbyttes snabbt överskott och sjunkande
skuldsättning till motsatsen. År 2010 uppgick det offentligfinansiella
underskottet till 9 procent av BNP och den offentliga skuldsättningen
hade skenat iväg till 60 procent av BNP.9

Trots att tillväxten av allt att döma dämpas väsentligt under de kommande åren finns det goda möjligheter att vidmakthålla starka offentliga finanser i Sverige. En sådan utveckling kräver dock att det inte
sker en uppluckring av den statsfinansiella disciplinen. Även om
föreliggande budgetproposition på många sätt präglas av ekonomisk
återhållsamhet finns det oroväckande tendenser i den riktningen. Som
Finanspolitiska rådet nyligen uppmärksammade så är till exempel
regeringens stora utlovade skattesänkningar och de generöst tilltagna
budgeteringsmarginalerna en högst tveksam kombination. Rådet
konstaterar vidare att regeringens underlåtenhet att löpande justera upp
olika utgifter i samma takt som den allmänna löneutvecklingen på sikt
kan skapa stora uppdämda behov av mycket kostsamma kompensatoriska åtgärder.10
5.7 God finansiell ställning för staten – men hur är det med de
reala tillgångarna?
Statens finansiella ställning är mycket god och aktuella prognoser
visar på en snabb nedgång i den offentliga skuldsättningen under
kommande år. För att bedöma värdet på statens förmögenhet räcker det
emellertid inte med att enbart se till statens finansiella ställning. För att
bedriva en väl avvägd ekonomisk politik måste man även beakta hur
de statliga reala tillgångarna, det vill säga värdet på vägar, järnvägar
och annat fysiskt kapital i statlig ägo, utvecklas.
Värdet på den offentliga kapitalstocken beror av investeringsbeslut
som tagits under en betydande tidsrymd. För att analysera behovet av
ökade investeringar behöver man därför studera utvecklingen i ett
längre historiskt perspektiv.
Fram till omkring 1970 ökade de offentliga investeringarna snabbt,
både i absoluta tal och mätt som andel av BNP (se figur 5 nedan).

Under de första efterkrigsdecennierna skedde en snabb utbyggnad av
offentlig sektor. Parallellt med detta upplevde Sverige en mycket omfattande flyttvåg från landsbygden till de större städerna. Sammantaget
födde detta ett stort behov av investeringar i offentliga byggnader,
vägar och spår.
Figur 5 Offentliga investeringar som andel av BNP 1950–2010
Källa: SCB.
Efter 1970 skedde en successiv förskjutning i de offentliga utgifterna
från investeringar till konsumtion. Sedan ungefär 15 år tillbaka har de
offentliga investeringarna stabiliserats kring 3 procent av BNP, vilket
kan jämföras med 1970 års nivå på 5 procent av BNP.
Det finns starka argument för att den offentliga realkapitalstocken, som
till stor del utgörs av transportinfrastruktur, långsiktigt måste växa i
minst samma takt som BNP. Skälet är enkelt. Belastningen på det
offentliga realkapitalet växer i princip linjärt med aktiviteten i ekonomin, och då inte minst genom ökande trafikflöden. Om det dessutom
sker en viss inrikes omflyttning av befolkning och ekonomisk aktivitet,
bör tillväxten i kapitalstocken vara ännu något högre än BNP-tillväxten
för att klara den ökande belastningen på tillväxtregionerna.
Att studera hur realkapitalstockens värde i förhållande till BNP förändrats över tid är därför intressant när man ska bedöma det aktuella
investeringsbehovet. Tyvärr saknas det längre tidsserier över den
offentliga kapitalstocken i den officiella statistiken. Finanspolitiska
rådet har dock genom egna beräkningar skapat tidsserier från 1980 och
framåt över statens och kommunernas kapitalstockar. Dessa beräkningar, som redovisas i figur 6 nedan, visar en över tid markant nedgång i offentlig sektors kapitalstock. Utvecklingen kan i första hand

härledas till kommunsektorn, men även den statliga stocken har över
tid minskat i storlek relativt BNP. De kommunala investeringarna var
dock fram till 1980-talet i betydande grad beroende av statliga investeringsbidrag, utgifter som för att undvika dubbelräkning i nationalräkenskaperna bokfördes som kapitaltransaktioner i statlig sektor.
Därför kan man argumentera för att utvecklingen av den samlade
offentliga sektorns kapitalstock i det här sammanhanget är det mest
relevanta måttet att studera.

Annan internationell statistik förstärker dock bilden av att Sverige
investerar relativt lite i transportinfrastruktur. Statliga Trafikanalys har
jämfört investeringarna i Sverige med en grupp OECD-länder.
Genomsnittet för de undersökta länderna när det gäller nyinvesteringar
ligger på 1,23 procent av BNP, vilket ska jämföras med 0,85 procent för
Sverige.13 Ett liknande mönster återfinns i en tidsserie över perioden
1980–2006 från byggforskningsinstitutet Euroconstruct som
publicerades i statliga Nuteks (numera Tillväxtverket) årsbok 2008.

Figur 6 Realkapitalstockens andel av BNP i statlig, kommunal och
samlad offentlig sektor 1980–2005

Mot bakgrund av den tillgängliga statistiken är vår samlade bedömning
att Sverige under lång tid haft för låga offentliga investeringar, framförallt i transportinfrastrukturen. Detta förhållande riskerar att hämma
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Den samlade internationella
forskningen visar på ett robust långsiktigt samband mellan investeringar i infrastruktur och ekonomisk tillväxt. Investeringar i transportsystemet sänker näringslivets kostnader och höjer dess produktivitet.
Svenska metaanalyser av internationellt publicerade artiklar visar att 1
procents ökning av ett lands infrastrukturkapitalstock på sikt ökar den
årliga produktionen med 0,1–0,2 procent.14

Källa: Finanspolitiska rådet.
Även internationell investeringsstatistik indikerar att Sverige släpar
efter när det gäller offentliga investeringar, inte minst järnvägsinvesteringar. Vi har låtit riksdagens utredningstjänst sammanställa
internationell statistik över investeringar i järnvägsinfrastruktur.11
Statistiken är framtagen av EU-kommissionen och avser 18 EU-länder.
I statistiken finns, utöver redan genomförda investeringar 2007–2009,
även uppgifter om planerade investeringar fram till 2013.
Jämfört med de övriga 17 EU-länderna i sammanställningen ligger de
totala järnvägsinvesteringarna i Sverige perioden 2007–2013 på en
synnerligen låg nivå: 2,84 procent av 2007 års BNP jämfört med
genomsnittet på 5,74 procent för de undersökta länderna. Sverige
utmärker sig framförallt genom anmärkningsvärt låga nivåer på drift
och underhåll samt reinvesteringar.12 Då data saknas för ett antal
mogna industriländer, inte minst Tyskland, Danmark och Storbritannien, är det dock svårt att utifrån den här statistiken dra några
mer långtgående slutsatser (se tabell 3 nedan).

Tabell 3 Totala investeringar i järnvägsinfrastruktur 2007–2013
(miljoner Euro). Länderna i fallande ordning efter andel av
2007......
Källa: Riksdagens utredningstjänst, underlagsdata till PM 2010:1833.
Anm: Uppgifter saknas för Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland,
Storbritannien, Malta, Slovakien, Portugal och Cypern.
I ett europeiskt perspektiv kännetecknas Sverige av ett extremt glest
bebyggelsemönster och små lokala arbetsmarknader. I ljuset av ett
snabbt ökande internationellt konkurrenstryck och en nödvändig

omställning mot ett mer kunskapsintensivt näringsliv utgör detta en
stor utmaning.
Ekonomisk teori och empiri visar entydigt att högt specialiserad produktion med stort kunskapsinnehåll fordrar stora lokala marknader.15
För att överbrygga denna konkurrensnackdel är det angeläget att
snabbt vidga de funktionella regionerna. Investeringar i transportinfrastrukturen som ger förbättrade möjligheter till arbetspendling är sannolikt det mest kraftfulla verktyget för att nå dithän. Investeringar i ett
modernt och tillförlitligt transportsystem är också av största betydelse
för näringslivets varulogistik. Den ständigt ökande specialiseringen
och den allt intensivare utrikeshandeln har tillsammans gjort transportsystemet till en allt viktigare konkurrensfaktor. Både marknaden
för insatsvaror och avsättningsmarknaden är idag betydligt mer geografiskt utspridd än för ett antal decennier sedan. Effektiva och säkra
godsflöden är därför av avgörande betydelse när det gäller den svenska
industrins förmåga att hävda sig i en allt skarpare internationell
konkurrens.
5.8 En privat skuldkris har omvandlats till en offentlig –
finanskrisens andra fas
De senaste 10 till 15 åren har präglats av en mycket god kapitaltillgång
i den globala ekonomin. Denna period sammanfaller med den extremt
snabba industriella expansionen i Kina. Det är ingen slump. Den
kinesiska ekonomin har vuxit med svindlande 10–15 procent per år i
över ett decennium. Samtidigt har det kinesiska sparandet varit högt,
ränta och valutakurs har hållits nere på konstgjord väg och industrin
har gynnats av statliga subventioner. Sammantaget har detta resulterat
i enorma kinesiska handelsöverskott.

De kinesiska reserverna har i betydande utsträckning placerats i västvärlden, inte minst i amerikanska tillgångar. Kina har i stor utsträckning
utgjort själva motorn för den långvariga globala kreditexpansion som
fick ett abrupt slut när den finansiella krisen slog till under hösten 2008.
Under de senaste decennierna har det dessutom skett en avreglering av
de finansiella marknaderna i västvärlden, avregleringar som i sig delvis
varit motiverade men som inte alltid i tillräckligt hög utsträckning
balanserats av nya internationella regelverk och samtidiga förändringar
i skattesystem och finanspolitik.
Denna brist på samordning var till exempel tydlig i samband med 1980talets avreglering av den svenska kreditmarknaden där den förväntade
nedgången i hushållens och företagens finansiella sparande parades
med en fortsatt expansiv finanspolitik och ett skattesystem som fram till
skattereformen år 1991 uppenbart gynnade ökad belåning framför
sparande. Den sammantagna effekten blev att tillgångsvärdena, inte
minst på fastighetsmarknaden, ökade väsentligt mer än vad som motiverades av fundamenta.
Effekterna av den brustna fastighetsbubblan i Sverige i början på 1990talet kan beskrivas som en chockartad förändring av den privata sektorns balansräkning. När fastighetspriserna föll kraftigt försvann en
betydande del av de reala tillgångarna i privat sektor, sannolikt så
mycket som en tredjedel. Samtidigt som det egna kapitalet minskade
kraftigt var skulderna kvar på samma nivå som innan prisfallet. Det
innebar att den privata sektorns soliditet, det vill säga andelen av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, sjönk till en långsiktigt
helt ohållbar nivå.
För ett enskilt hushåll eller företag kan soliditeten återställas genom att
sälja av högt belånade tillgångar. Svårigheter uppstår dock om hela den

privata sektorn försöker att genomföra en sanering av balansräkningen
samtidigt. Den utbudschock som det innebär att alla aktörer bjuder ut
sina tillgångar samtidigt skulle innebära sänkta priser. Om tillgångarna
inte kan säljas till utlandet, riskerar därför en intern återställning av
den privata sektorns balansräkning att få motsatt effekt, det vill säga
ännu lägre soliditet.
En viss del av den privata sektorns soliditetsfall kan förvisso hämtas
igen genom att privata fordringsägare växlar finansiella tillgångar mot
reala. Detta skedde också i viss mån under den svenska 1990-talskrisen, inte minst genom övertagande av fastighetstillgångar från gäldenärer som hamnat på obestånd. Det finns dock få tidpunkter där uttrycket ”cash is king” är så relevant som i tider av stark makroekonomisk turbulens. Att vara likvid och därigenom kunna flytta tillgångar
snabbt mellan olika placeringar värderas normalt mycket högt i miljöer
präglade av betydande finansiell oro.
Därför kan man inte i ett sådant läge som Sverige befann sig i början
av 1990-talet förvänta sig en mer betydande ombalansering av privat
sektors tillgångsportfölj till de finansiella tillgångarnas nackdel. För att
återställa privat sektors soliditet till en hållbar nivå fordras därför en
ökning av det finansiella sparandet. Det kan åstadkommas genom att
antingen amortera på de skulder sektorn har eller genom att bygga upp
fordringar på andra sektorer i ekonomin. Det innebär att ett ökat
finansiellt sparande i den samlade privata sektorn per definition innebär att offentlig sektor måste öka sin skuldsättning i motsvarande
grad och/eller att bytesbalansöverskottet ökar.
Tabell 4 illustrerar vad som inträffade i svensk ekonomi under 1990talskrisen. När privat sektor återställde sin soliditet genom ökat
finansiellt sparande skedde det nästan uteslutande genom motsvarande
skulduppbyggnad i offentlig sektor.

Tabell 4 Finansiellt sparande i svensk ekonomi 1985–1997 (mdr kr,
löpande priser).....
Att en rad industriländer nu genomlider en motsvarande anpassningsprocess som den svensk ekonomi gick igenom på 1990-talet är den
grundläggande orsaken till det som ibland benämns statsskuldkris men
som egentligen mer är att betrakta som en logisk fortsättning på krisen i
den privata finansiella sektorn. Gemensamt för många av de länder som
nu har problem med stora offentliga underskott och en snabb offentlig
skulduppbyggnad är att de drabbats av kraftigt fallande tillgångspriser i
den privata sektorn.
Det kanske mest uppenbara uttrycket för det övertagande av skuldbörda
som skett i många länder är de omfattande likviditetstillskott som
tillfördes finanssektorn under den akuta krisfasen, aktioner som i
många fall också parades med direkt statligt övertagande av finansiella
institutioner. Magnituden på den ombalansering av skuld mellan
offentlig och privat sektor som skedde i den akuta krisfasen genom så
kallade ”bailouts” torde dock vara väsentligt mindre än den indirekta
offentligfinansiella effekten av den mer utdragna process där hushåll
och företag på egen hand ökar sitt finansiella sparande genom att dra
ned på konsumtion och investeringar i reala tillgångar.
Den bantning av den privata sektorns balansräkning som nu sker i
många industriländer illustreras på ett tydligt sätt i figur 7 nedan. De
länder som har haft det kraftigaste fallet i reala huspriser har också haft
den största minskningen i real privat konsumtion. Skulle vi även tillföra
en tredje dimension till figuren – offentliga finanser – så skulle vi finna
att bland de länder med störst minskning i konsumtion och bopriser
också finns många av dem med den snabbaste offentliga skulduppbyggnaden.

Figur 7 Nivån på reala huspriser och privat konsumtion
(2007=100)
Källa: Bearbetning av data från OECD.
I den ekonomisk-politiska debatten hävdas det ibland att den bekymmersamma offentligfinansiella situationen i många länder skulle vara
själva grundorsaken till den kris världsekonomin nu genomlider. En
sådan analys kan starkt ifrågasättas.
I utgångsläget innebär starka offentliga finanser självfallet bättre möjligheter att undvika så höga nivåer på underskott och skuldsättning att
statens återbetalningsförmåga ifrågasätts. Därmed har man bättre möjligheter att i en djup kris undvika en hypergiftig kumulativ process där
statsskuldränta och offentlig skuldsättning blir ömsesidigt förstärkande, en situation som till exempel Grekland nu upplever och som
Sverige var farligt nära kring mitten av 1990-talet. En i inledningsfasen solid offentlig ekonomi ökar också möjligheten att slippa möta
ett fall i sysselsättning och produktion med en åtstramande finanspolitik; istället kan politiken i bästa fall ställa om i mer expansiv
riktning.
Det är mot denna bakgrund man ska betrakta det faktum att de länder i
västvärlden som drabbats hårdast av den globala krisen i påfallande
många fall har det gemensamt att de utöver spruckna tillgångsbubblor
även har en lång historia av bräckliga offentliga finanser.
Starka offentliga finanser kan således begränsa effekterna av en ekonomisk kris som utlösts av fallande tillgångspriser. Men det är mer
tveksamt om nivån på offentlig sektors finansiella sparande innan
krisen i någon mer betydande utsträckning påverkade i vilken utsträckning det byggts upp tillgångsbubblor i ekonomin. En alltför

expansiv finanspolitik har säkert till viss del bidragit till den snabba
boprisökningen i många länder. Men det som i mycket högre grad
förenar de länder som haft de kraftigaste boprisfallen är hur det
institutionella ramverket kring bolånemarknaden sett ut. Länder där
hushållen erbjudits frikostiga villkor när det gäller ränteavdrag på
bolån, amorteringskrav, belåningsgrad samt möjlighet att göra uttag av
eget kapital ur bostaden har påfallande ofta också det gemensamt att
man drabbats av betydande boprisfall, avstannande ekonomisk aktivitet
och snabb skulduppbyggnad i offentlig sektor. Notabelt är att Sverige
uppfyller oroväckande många av dessa kriterier.16
5.9 Finanskrisens andra fas kan bli lång
Mycket talar för att de betydande obalanser som uppstått i världsekonomin kommer att ta mycket lång tid att återställa. Att en rad länder i vår
omvärld under de närmaste åren kommer att genomföra omfattande
konsolideringsprogram för sina offentliga finanser kommer självfallet
att påverka den starkt exportberoende svenska ekonomin. Det finns
dock en rad förhållanden som sammantaget talar för att denna andra
krisfas för Sveriges vidkommande kommer att te sig annorlunda än den
berg- och dalbana vi såg 2008–2009.
Precis innan finanskrisen briserade, i september 2008, låg Riksbankens
reporänta på 4,75 procent för att sedan sänkas extremt snabbt ned till en
lägstanivå på 0,25 procent. Aktuell reporänta är 2 procent, vilket innebär att den penningpolitiska fallhöjden är betydligt mer begränsad än
den var hösten 2008. Denna gång går det alltså sannolikt inte att via
penningpolitiken åstadkomma tillnärmelsevis samma kraftfulla stimulans.
En inbromsning i svensk export kommer självfallet att sätta tryck nedåt
på kronans värde. Den turbulenta situationen på många av de viktigaste

exportmarknaderna tillsammans med att Sverige kan erbjuda en i
relativ mening stabil makroekonomisk miljö talar för att den mycket
omfattande depreciering av kronan som vi såg 2008–2009 knappast
kommer att upprepas under kommande år.
Det innebär att vi inte heller kan förvänta oss att exporten får samma
draghjälp från en fallande kronkurs som under finanskrisens inledande
fas.

Det finns ändå skäl att vara vaksam. Sedan 1950-talet har de svenska
småhuspriserna varierat tämligen måttfullt kring ett jämviktsläge som
bestämts av hushållens disponibla inkomster. Det nuvarande läget,
liksom det som rådde innan 1990-talskrisen, utgör två rejäla avvikelser
från detta historiskt sett robusta mönster. Sedan 2000 har den årliga
procentuella prisökningen på bostäder genomgående varit tre till fyra
gånger högre än tillväxten i hushållens disponibla inkomster.

5.10 Utvecklingen på bostadsmarknaden oroar

Som framgår av figur 8 nedan så befinner sig de svenska hushållens
skuldsättning på rekordnivå. Den så kallade skuldkvoten, det vill säga
relationen mellan hushållens skulder och de disponibla inkomsterna, är
nu långt högre än innan 1990-talskrisen. Många bedömare har dock
tagit fasta på att skuldsättningen utifrån det genomsnittliga hushållets
perspektiv befinner sig på en tämligen hanterbar nivå. En fördjupad
analys gjord av Royal Bank of Scotland visar dock att det föreligger en
betydande spridning från medelvärdet.

Som nämndes inledningsvis har Sverige till skillnad från många andra
industriländer förskonats från ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden, och vi har argumenterat för att det är en av de viktigaste förklaringarna till att svensk ekonomi klarat sig så väl genom finanskrisens
första fas.

Studien ger till exempel vid handen att de tio procent av hushållen med
högst skuldsättningsgrad, det vill säga omkring 400 000 hushåll, har
skulder som är omkring nio gånger större än de disponibla inkomsterna.
18 Marginallåntagaren, sannolikt i många fall barnfamiljer i
storstadsregionerna, är således extremt sårbar.

Tvärtemot den generella utvecklingen i västvärlden har de svenska
bostadspriserna fortsatt att stiga under krisen. Att Sverige avviker från
det allmänna mönstret skulle bland annat kunna förklaras av att nybyggnationen varit lägre i Sverige jämfört med de länder som drabbats
av kraftiga boprisfall. Vidare har kreditexpansionen innan krisen hållit
en något lägre takt och utlåningen har i högre utsträckning riktats till
hushållen och inte till förvaltare av kommersiella fastigheter.17

Figur 8 Hushållens skuldkvot 1970–2010

Under perioden 2008–2010 sjösattes betydande finanspolitiska
stimulansprogram hos många av Sveriges viktigaste handelspartner. I
många av dessa länder kommer stimulansen under kommande år att
förbytas till finanspolitisk åtstramning. Den vikande efterfrågan som
blir resultatet kommer sannolikt att påverka svensk export negativt.

Källa: Bearbetning av data från SCB.
Den prisstatistik som inrapporterats under sommaren och inledningen
av hösten indikerar att ett prisfall har inletts. Hur långvarig och djup
denna nedgång blir återstår att se. Riksbanken har i en omfattande
analys gjort bedömningen att prisstegringen på bostadsmarknaden i allt
väsentligt kan förklaras av fundamenta, det vill säga inkomstutveckling,

räntor, demografiska faktorer och bostadsbyggande.19 Den uppfattningen delas dock inte av Internationella valutaunionen (IMF) som i
sin senaste rapport om tillståndet i svensk ekonomi konstaterar att det
även med en gynnsam utveckling i den globala ekonomin föreligger en
signifikant risk för fallande bostadspriser. IMF menar vidare att ett
boprisfall blir än mer ansträngande för makroekonomin om vi samtidigt får en tilltagande statsfinansiell kris i Europa som sprider sig till
kärnan av eurozonen. En liknande bedömning har gjorts av Statens
bostadskreditnämnd (BKN) som menar att priserna kommer att sjunka
med omkring 20 procent under de kommande åren.
Vår egen kris på 1990-talet och den aktuella situationen i en rad industriländer visar med vilken enorm kraft ett boprisfall kan slå mot tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser. Den fortsatta utvecklingen
på bostadsmarknaden bör därför följas mycket vaksamt.
6 Långsiktiga tillväxtutmaningar
6.1 Globalisering
I globaliseringens spår växer det nu i snabb takt fram en helt ny tillväxtpolitisk spelplan. Den snabba industriella utvecklingen i befolkningsmässiga giganter som Kina och Indien samt delar av Sydamerika
och Östeuropa skapar enorma utmaningar för en liten öppen ekonomi
som den svenska.
Ibland görs paralleller mellan det som nu händer i världsekonomin och
det japanska ekonomiska språnget som då, under 1960- och 70-talen,
slog ut vissa tämligen smala svenska industriella nischer, till exempel
varvsindustrin och delar av den finmekaniska industrin (Facitkoncernen). Men jämförelsen haltar betänkligt. Det är en betydligt bredare
förändring av den internationella konkurrenssituationen vi utsätts för

nu. De stora investeringar i utbildning och forskning och utveckling
(FoU) som görs i de snabbväxande asiatiska ekonomierna kommer
rimligen att innebära en mycket snabb klättring i förädlingskedjan. De
kunskapsintensiva delarna av näringslivet är således inget fredat
område, inte ens den högproduktiva tjänstesektorn. För det andra rör
det sig om en helt annan kvantitativ magnitud på konkurrensökningen.
Kina och Indien står tillsammans för drygt en tredjedel av jordens
befolkning, medan motsvarande andel för Japan var 3 procent 1960.
Enligt IMF:s prognoser, som illustreras grafiskt i figur 9 nedan, så
kommer den kinesiska ekonomin storleksmässigt var ikapp USA:s och
EU:s redan 2016. Det här är en utveckling som inte kommer att gå
obemärkt förbi. Mycket talar för att vi får se en accelererad utslagning
och omstrukturering av de svenska exportnäringar som huvudsakligen
är lönekonkurrerande. Å andra sidan växer det nu fram nya, stora
marknader för högteknologiska svenska företag som exporterar varor
och tjänster med högt kunskapsinnehåll. Sammantaget talar mycket för
att den omvandling av svensk ekonomi som följer av globaliseringen
saknar motstycke i modern tid.
Figur 9 Andel av världsekonomin 1980–2016. IMF:s prognos för
åren 2011–2016
Källa: Bearbetning av data från IMF.
Rent krasst kan vi möta detta snabbt uppskruvade globala konkurrenstryck på två sätt: En möjlighet är att bromsa omvandlingen av svensk
ekonomi genom att på olika sätt pressa ned reallönerna, men det är en
ekonomisk-politisk återvändsgränd. En sådan politik ger oss helt enkelt
inte den välståndsökning som krävs för att kombinera en stark tillväxt i
den privata köpkraften med ambitionen om ett jämlikt välfärdssamhälle
i världsklass.

Mot denna bakgrund finns det skäl att vara djupt kritisk till de delar av
regeringens ekonomiska politik som bygger på hypotesen att sänkta
lönekostnader ger långsiktigt högre sysselsättning. De främsta verktygen för att nå dithän har varit förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen samt införandet av en särskild skattereduktion på förvärvsinkomster som haft som främsta syfte att pressa ned den så kallade
reservationslönen, det vill säga den lägsta lönenivå som individen är
villig att arbeta för. Den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster som föreslås i budgetpropositionen för 2012 samt de tidigare
generella sänkningarna av arbetsgivaravgifterna är andra exempel på
statsfinansiellt mycket kostsamma förändringar i samma anda.
Ett annat och betydligt mer tilltalande vägval är att utarbeta en ekonomisk politik som gör att Sverige kan konkurrera med kunskap istället
för med låga löner. Det handlar inte minst om investeringar i forskning, ett vässat utbildningssystem och ett tätare strategiskt samarbete
mellan politik, näringsliv och akademi för att utveckla vår förmåga att
ständigt förändra och förnya Sveriges produktportfölj och ladda vårt
utbud av varor och tjänster med allt högre kunskapsinnehåll.
Skolsystemet är självfallet en bärande del i den kunskapsbaserade
ekonomins infrastruktur. Därför är de sjunkande resultaten bland
svenska elever oroande. För femte året i rad är det en lägre andel av
eleverna i grundskolan som når målen i matematik, engelska och
svenska eller svenska som andraspråk, och som därmed är behöriga att
komma in på gymnasieskolans nationella program. Drygt 12 procent
av eleverna är inte behöriga till gymnasiet. Sverige uppvisar också
sjunkande resultat i Pisaundersökningarna avseende läsförståelse och
matematik. Liksom när det gäller läsförståelse och matematik försämrades Sveriges position i länderjämförelsen när det gäller naturvetenskap. Av de elever som började gymnasieskolan hösten 2006 hade

76 procent fått slutbetyg inom fyra år, 68 procent klarade det på tre år.
Men svensk skola har inte bara tappat vad gäller resultat utan även
tätpositionen vad gäller likvärdighet i skolan. I Sverige spelar nu elevens socioekonomiska bakgrund allt större roll för elevens skolresultat.
Ett vanligt mått på en branschs internationella konkurrenskraft är
specialiseringskvoten. Denna definieras som förhållandet mellan den
totala produktionen i en bransch och den totala inhemska förbrukningen
inom branschen i fråga. Om specialiseringskvoten överstiger ett, är
detta en stark indikation på att produktionen i branschen grundar sig på
specialiseringsfördelar. Det är också intressant att studera hur specialiseringskvoten utvecklats över tid. En växande specialiseringskvot
innebär att branschens export växer fortare än den inhemska förbrukningen, vilket återspeglar att branschen förbättrar sin internationella
konkurrenskraft.
För att belysa sambandet mellan kunskapsdriven tillväxt och internationell konkurrenskraft beskriver vi i figur 10 nedan hur sysselsättningen
förändrats under perioden 1995–2008 i en rad internationellt konkurrensutsatta svenska branscher. Endast branscher med en specialiseringskvot som översteg ett år 2008 och där dessutom specialiseringskvoten har vuxit under den aktuella perioden inkluderas i sammanställningen.
Karaktären på sysselsättningsutvecklingen i de undersökta branscherna
indikerar att den ökade internationella konkurrenskraften löpt parallellt
med en tydlig substitution av låg- mot mer högkvalificerad arbetskraft.
Detta gäller i synnerhet inom de traditionella industribranscherna som
trots en totalt sett minskad sysselsättning ändå växer kraftigt vad avser
anställda med högskoleutbildning. Bilden är inte lika tydlig om man ser
till tjänstebranscher som exempelvis datakonsulter och flygbolag som

överlag haft en jämnare fördelning av sysselsättningsförändringen
mellan de tre utbildningskategorierna.
Figur 10 Sysselsättningsförändring 1995–2008. Procentuellt bidrag
till total sysselsättningsförändring i respektive bransch.
Uppdelning med avseende på utbildning
Källa: Bearbetning av data från SCB.
Givet fortsatta offensiva investeringar i forskning och utbildning finns
det all anledning att vara mycket optimistisk när det gäller Sveriges
möjligheter att hävda sig i den allt skarpare internationella konkurrensen. Men såväl de positiva som negativa effekterna av globaliseringen
kommer sannolikt att vara ojämnt regionalt fördelade. Från modern
tillväxtforskning vet vi att kunskapsintensiv produktion har en tydlig
tendens att koncentreras till befolkningsmässigt stora och täta regioner,
vilket bland annat kan förklaras av att det krävs en viss storlek på den
lokala arbetsmarknaden för att förse kunskapsintensiva företag med
den särskilda mix av högt specialiserad arbetskraft som de efterfrågar.
Sambandet mellan den lokala arbetsmarknadens storlek och den regionala förmågan att hysa kunskapsintensiv produktion illustreras i figur
11.
Figur 11 Sysselsättningsförändring för personer med minst treårig
eftergymnasial utbildning inom teknik och naturvetenskap 1993–
2008
Källa: Bearbetning av data från SCB/rAps.
Anm: Med regioner avses pendlingsregioner, så kallade FA-regioner.

Globalisering tycks alltså i någon mening gå hand i hand med urbanisering. Bilden är dock inte helt entydig. Ökad global efterfrågan på
bland annat mineraler har inneburit en påtaglig positiv förändring för
ett antal mindre regioner med stora naturtillgångar, och det finns all
anledning att tro att detta inte är något tillfälligt uppsving utan att det
faktiskt handlar om en förändring i de grundläggande förutsättningarna
för tillväxt och utveckling i dessa regioner.
Den globala utvecklingen innebär också ett växande hot mot vår
gemensamma miljö. Den globala miljöbelastningen ökar för närvarande
kraftigt. Alla länder behöver ställa om till en mindre resursförbrukande
produktion om vi långsiktigt ska kunna hävda en global ekonomisk
tillväxt. För svensk del är det avgörande att ligga långt framme i utvecklingen och gå före med att utveckla den framtida kunskapsintensiva miljövänliga teknik som hela världen kommer att efterfråga.
6.2 Den demografiska utvecklingen
Sverige, liksom stora delar av västvärlden, står inför en besvärlig
demografisk utveckling. Fram till år 2030 kommer antalet personer i
Sverige som är över 80 år, det vill säga personer som generellt är i den
mest vårdkrävande åldern, att öka med omkring 60 procent. Under
samma period förväntas befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år)
stagnera (+2 procent).20
Den demografiska utmaningen kan schematiskt delas in i två faser.
Under de närmaste tio åren består problemet av att hantera en situation
med stora pensionsavgångar samtidigt som inflödet till arbetskraften
förväntas bli lågt på grund av relativt små ungdomskullar som dessutom dröjer med att debutera på arbetsmarknaden till följd av allt
längre utbildningstider. Nästa fas, som inleds efter 2020, handlar om
välfärdens finansiering och hur man hanterar den svårlösta offentlig-

finansiella ekvation som består av att den stora 1940-talsgenerationen
träder in i en vårdkrävande ålder samtidigt som tillväxten i antalet
arbetade timmar i ekonomin stannar av.

Tretton kommuner beräknas få fler åldersavgångar enbart inom
offentlig sektor än det totala nytillskottet av ungdomar på hela den
lokala arbetsmarknaden.

Fram till 2015 sker betydande pensionsavgångar från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har i en analys studerat hur avgångarna
påverkar olika branscher och regioner.21 Fram till 2015 växer arbetskraften av demografiska skäl endast i storstadslänen medan den
minskar i stora delar av övriga landet. Vissa branscher och regioner
kommer sannolikt att drabbas av betydande rekryteringsproblem,
främst under de kommande fem åren. Sammantaget beräknas omkring
1,6 miljoner personer lämna arbetslivet av åldersskäl fram till 2025,
vilket är 250 000 fler åldersavgångar än under de gångna 15 åren.

Bristen på arbetskraft kommer troligtvis att förvärras av att kompetenskraven förändras. Vissa jobb kommer att rationaliseras bort och nya
kompetenskrav ställs på de jobb som växer fram. Generellt gäller att
efterfrågan på arbetskraft utan gymnasial utbildning fortsätter att
minska samtidigt som efterfrågan på högre och/eller specialiserad
kompetens förväntas öka. Inom EU räknar man med att antalet arbetstillfällen för högutbildade kommer att öka med 16 miljoner fram till
2020, medan antalet arbetstillfällen för lågutbildade kommer att minska
med cirka 12 miljoner. Därför krävs hög kvalitet och hög ambitionsnivå
när det gäller utbildning och kompetensutveckling. Dessa förändringar
innebär att det finns stora vinster att göra för samhället i stort och för
enskilda arbetsgivare genom offensiva arbetsmiljösatsningar. En hållbar
arbetsmiljö innebär att fler kan jobba längre och att viktig kompetens
kan tas tillvara.

För första gången i modern tid kommer antalet nytillträdande ungdomar att vara lägre än åldersavgångarna. Av landets län är det endast
tre (Stockholm, Uppsala och Västra Götaland) som får fler ungdomar
och som redovisar gynnsamma balanstal för perioden fram till 2025.
Alla andra län får betydligt färre ungdomar som träder in på arbetsmarknaden än antalet åldersavgångar. Gotland, Norrbottens och
Dalarnas län är de tre län där situationen kommer att bli som svårast.
Lägst balanstal redovisas i glesbygdskommuner samt övriga små
kommuner med mindre än 12 500 invånare.
Den delen av ekonomin som synes få de mest omfattande kompetensförsörjningsproblemen är offentlig sektor. Fram till 2025 väntas 44
procent av de offentliganställda lämna arbetsmarknaden. Det motsvarar 640 000 personer. Med nuvarande inflöde väntas ett tillskott på
465 000 personer. Det betyder en skillnad på drygt 175 000 personer,
utifrån nuvarande förutsättningar. Den offentliga sektorn riskerar
därmed att få betydande svårigheter att fylla åldersavgångarna. Störst
andel åldersavgångar sker generellt i kommuner med liten befolkning.

Det demografiska tillskottet av personer i arbetskraften fram till år 2025
kommer uteslutande från de utlandsfödda. Arbetskraftens förändring
under de kommande årtiondena handlar således mycket om de utlandsföddas möjligheter att komma ut i arbetslivet. Eftersom arbetskraftsdeltagandet i delar av gruppen är lågt, inte minst bland kvinnorna, finns
här den största arbetskraftspotentialen.
Arbetskraftspotential finns även bland grupper med sämre konkurrensförmåga och en svagare förankring på arbetsmarknaden. Arbetslösa
med en bakgrund inom yrken som inte längre efterfrågas, ungdomar
som inte fullföljt gymnasiet eller vars utbildning inte matchar efterfrågan på arbetskraft, funktionshindrade, långtidssjuka och förtidspensionerade med nedsatt arbetsförmåga samt äldre arbetskraft liksom

personer som är geografiskt bundna till områden där det saknas arbetstillfällen utgör också delar av arbetskraftsreserven.
Att motverka den demografiskt betingade bristen på arbetskraft genom
att på olika sätt stimulera ett ökat arbetskraftsdeltagande hos befolkningen i aktiv ålder samt minska den strukturellt betingade arbetslösheten utgör kanske den största utmaningen för jobbpolitiken på medellång sikt.
Allteftersom den åldrande befolkningen blir beroende av välfärdstjänster så stiger också kraven på skatteinkomster. Sveriges Kommuner
och Landsting redovisade 2010 en analys vars slutsats var att om vi
fortsätter att finansiera välfärdstjänsterna på samma sätt som idag
fordras att kommunalskatten i genomsnitt höjs med ungefär 13 kronor
2035. Det motsvarar ett ökat finansieringsbehov på cirka 200 miljarder
kronor uttryckt i 2011 års priser.
En så omfattande höjning av skattetrycket är varken önskvärt eller
möjligt att genomföra i en ekonomi som kommer att präglas av ett allt
intensivare internationellt flöde av kapital och högkvalificerad
arbetskraft.
Därför måste vi primärt söka andra lösningar. Mer arbete och fler
arbetade timmar måste bli huvudspåret för välfärdens finansiering i
framtiden. Om denna ökning av antalet arbetade timmar ska vara
möjlig förutsätter det en utveckling och modernisering av arbetets
villkor. Diskussionen om välfärdens framtida finansiering måste ta sin
utgångspunkt i hur vi skapar en stark arbetslinje som kan fungera för
en mycket större del av arbetskraften än vad som är fallet idag. Vidare
måste möjligheterna att effektivisera välfärdens tjänster utnyttjas så
långt som det är möjligt och rimligt. Ytterligare bidrag kan komma
från yngre som får möjlighet att etablera sig snabbare i yrkeslivet än

vad som gäller idag samt från äldre som orkar, vill och får arbeta högre
upp i åldrarna. Inte minst viktigt är att få ett hållbart arbetsliv som gör
det möjligt för fler att arbeta ända fram till pensionsåldern.
6.3 Klimatomställning
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter
att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga
konsekvenser för livet på jorden. FN:s klimatpanel IPCC har visat att
om mänskligheten ska undvika farliga effekter av klimatförändringarna
så måste de globala utsläppen halveras till 2050. IPCC förbereder nu
organisationens femte rapport om läget i världens klimatsystem (AR 5).
Just nu publiceras för fullt de vetenskapliga artiklar som forskarna
lämnat in för att de ska få med sina nya rön i rapporten. Vi kan i dessa
artiklar se att problembilden har skärpts. När de tre delarna av AR 5
börjar publiceras i september 2013 kommer världens politiker att ha ett
delvis nytt beslutsunderlag.
Forskarna har visat att de framtida havsnivåhöjningarna blir större, och
de negativa effekterna på världens ekosystem, vilka försörjer oss med
mat och vatten, blir allvarligare. För första gången kommer IPCC också
att analysera återkopplingsprocesserna eller tröskeleffekter i klimatsystemet som forskarna talar om, dvs. när jordens egna processer sätter
fart på temperaturökningen när denna passerar en viss gräns. Vissa av
dessa effekter menar forskarna är irreversibla.22
Diskussionerna om att världen måste inrikta sig på ett mål av 1,5 grads
maximal temperaturökning för att undvika farliga konsekvenser har
redan börjat och effekterna av en sådan förändring granskas av
UNFCCC. Ett sådant mål skulle kräva betydligt kraftfullare politiska
ingripanden än vad som sker idag.

Flera studier, däribland den internationellt erkända Sternrapporten23,
har dessutom visat på de ekonomiska vinsterna av att inte vänta. Det
blir betydligt mer kostsamt i längden om vi skjuter upp de nödvändiga
åtgärderna.
Det är de rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser och det är de fattiga länderna som drabbas
hårdast av klimatförändringarna. Ett faktum är också att de utsläpp
som vi orsakar genom importerade varor ökar, vilket bör påverka vår
syn på klimaträttvisan i världen. Det är uppenbart att de rika länderna
måste ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen.
Sverige har länge varit en förebild för andra länder som vill arbeta
med att förbättra miljön. I internationella sammanhang har vår unika
förmåga att både minska klimatpåverkande utsläpp och höja BNP varit
ett positivt exempel som lyfts fram för att visa att det är möjligt. Men
mycket tyder på att statistiken för utsläpp av klimatpåverkande gaser
för 2010 kommer att visa att den trenden nu är bruten24.
Men i flera länder i vår omgivning, som Danmark, Storbritannien och
Tyskland, ökar nu istället ansträngningarna. Sverige är på väg att
missa chansen till arbetstillfällen, exportmöjligheter och tillväxt. Vi
socialdemokrater har alltid tagit ansvar för samhällsutvecklingen och
vi har historiskt lett flera stora omställningsprocesser i samhället. Vi är
ett parti som bygger samhället starkt. Vi vill arbeta för en värdeburen
tillväxt och det är precis vad som krävs för att klara klimatutmaningen
och för att stå rätt rustade när världen lämnar fossilsamhället. En
värdeburen tillväxt kan bara vara trovärdig om den paras med minskade utsläpp. Genom ett ökat omställningstryck och genom investeringar
kan vi förbättra konkurrensen med omvärlden, vilket ger fler jobb i
Sverige. Investeringar i förnybar energi, energieffektiviseringar,
hållbar infrastruktur och ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik

stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och ökar
potentialen för handel och exportintäkter. Genom att Sverige går före i
omställningen kan våra företag bli framgångsrika i att utveckla den
teknik och företagsstyrning som världen efterfrågar i kampen för
klimatet. Miljöproblemen går att lösa med politiska beslut, styrmedel
och investeringar.
Genom vår samhällsmodell har Sverige goda förutsättningar att bedriva
en aktiv klimatpolitik. Vår relativt stora offentliga sektor kan rätt
utnyttjad utgöra en kraftfull politisk styråra för att driva utvecklingen åt
rätt håll, inte minst genom offensiva offentliga investeringar. Samtidigt
har vi en tradition av ett nära samarbete mellan stat, akademi och
näringsliv i viktiga utvecklingsfrågor.
Sveriges nationella klimatpolitik bygger i många centrala avseende på
samarbetet inom Europeiska unionen. EU är ett unikt internationellt
samarbete där länderna gemensamt kan fatta bindande beslut om klimat
och miljö. Sverige bör ha en ledande roll och driva på politiken i EU
för att unionen på alla politikområden ska ta ett större klimatansvar. EU
ska gå före i omställningen och vara en framåtsträvande kraft i de
internationella klimatförhandlingarna. Europa och Sverige behöver ta
ett nytt initiativ i förhandlingarna som inte handlar om att dela bördorna
som omställningen innebär utan om att dela möjligheterna och
fördelarna. Kapplöpningen för att bygga ett nytt samhälle kan börja nu.
De länder som ligger långt framme får också bättre konkurrensförutsättningar och snabbare teknikutveckling. EU bör ta initiativ till en
internationell klimatinvesteringsgemenskap med länder som ser
fördelarna med att ligga i framkant i utvecklingen och som delar oron
för de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig. En sådan
gemenskap skulle kunna få fart på investeringar och omställning genom
att inom sig skapa ett gemensamt pris på utsläpp av koldioxid. Men den
skulle också kunna bryta den låsning som nu finns i förhandlingsläget.

7 Utgångspunkter för socialdemokraternas budgetalternativ
7.1 Ansvar för offentliga finanser
Starka offentliga finanser är en avgörande förutsättning för vår ekonomiska politik. En solid offentligfinansiell ställning är en förutsättning
för uthållig tillväxt och stabil välfärd. Friheten som starka statsfinanser
ger ska användas till att stärka arbetslinjen och öka sysselsättningen.
Det finanspolitiska ramverk som utvecklats av tidigare socialdemokratiska regeringar är en central förklaring till att de svenska statsfinanserna är starkare än i de flesta andra jämförbara länder. Systemet
med årliga budgettak, en rambeslutsmodell som försvårar en kostnadsdrivande riksdagsbehandling samt överskottsmål har tjänat Sverige
mycket väl och kommer under överskådlig tid vara en orubblig
konstant i vår ekonomiska politik.
Att värna om offentliga finanser handlar om att stärka såväl
konjunktur- som strukturpolitiken. Genom ett högt finansiellt sparande
i goda tider kan vi stimulera ekonomin och värna välfärden i sämre
tider. Sunda offentliga finanser handlar också om att rusta Sverige för
de långsiktiga utmaningar som väntar, inte minst den besvärliga
demografiska utvecklingen som under en betydande period kommer
att sätta ett hårt tryck på de offentliga välfärdssystemen.
Ett robust samhällskontrakt med icke-korrupta kostnadseffektiva
myndigheter och en väl fungerande skatteuppbörd är en central del i
värnet av starka offentliga finanser. En av de grundläggande orsakerna
till Greklands och i viss mån även Italiens stora statsfinansiella problem är just en betydande brist på tillit medborgare och myndigheter
emellan, en brist som gör det utomordentligt svårt att få folklig uppslutning kring nödvändiga skattehöjningar och utgiftsminskningar.

Vi delar regeringens bedömning att det under 2012 finns ett utrymme
på 15 miljarder kronor för ofinansierade finanspolitiska reformer. Vår
utgångspunkt är att Sverige måste ha beredskap för att under kommande år möta en ekonomisk kris av betydande djup och längd. Vårt lands
stora beroende av omvärlden gör att det finns betydande risker för en
klart försämrad utveckling i vårt land. Vi menar att det i ett sådant läge
måste finnas en beredskap att stimulera ekonomin för att hålla uppe den
inhemska efterfrågan och för att skjuta till medel till kommunsektorn
för att undvika uppsägningar och försämringar i vård, skola och omsorg. Vi kommer därför mycket nogsamt att studera den ekonomiska
utvecklingen och är beredda att återkomma med ytterligare insatser om
det skulle visa sig nödvändigt.
Samtidigt menar vi att i det skede vi nu befinner oss i är det nödvändigt
att satsa på offentliga produktiva investeringar. Här går en tydlig
skiljelinje mellan socialdemokratisk och borgerlig ekonomisk politik.
9.1.4 En arbetslöshetsförsäkring för trygghet och omställning
Arbetslivet ställer allt större krav på människors förmåga till flexibilitet
och omställning. Allt fler kommer att vilja och behöva byta jobb och
yrkesinriktning under sitt yrkesverksamma liv.
För att människor ska känna trygghet och få stöd för nödvändiga
förändringar och anpassningar är det centralt att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en del av en aktiv politik för omställning. En
fungerande arbetslinje förutsätter en fungerande arbetslöshetsförsäkring
som förmår underbygga vilja till förändring och som samtidigt ger
människor trygghet på vägen.
Den svenska modellen bygger på avtal mellan starka parter på arbetsmarknaden. Men för att den ska fungera krävs även att staten bidrar

med en aktiv arbetsmarknadspolitik och en bra arbetslöshetsförsäkring. Den svenska modellen har kraftfullt bidragit till att ett modernt
arbetsliv och konkurrenskraftiga företag.

Villkoren bör utformas så att den som blir arbetslös normalt
skall kunna få ut ersättning från försäkringen under
omställningstiden.

Den arbetslöshetsförsäkring som vi har idag svara inte mot dessa krav.
Den borgerliga regeringens försämringar har resulterat i att andelen av
de arbetslösa som får ta del av försäkringen har mer än halverats, från
80 procent 2006 till 35 procent i dagsläget. Bara 3 procent av de öppet
arbetslösa får idag 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen. Mellan 200 000 och 300 000 arbetslösa får
ingen ersättning alls beroende på att de inte uppfyller arbetsvillkoret.

	

 •	


Vi vill höja taket. Arbetslöshetsförsäkringen skall ge
inkomstrelaterad trygghet vid omställning för en stor majoritet
av löntagarna, så är det långt ifrån idag. Målet är att de flesta
löntagare ska få ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet.

	

 •	


Vi vill ha en frivillig försäkring, som är solidariskt finansierad
och som administreras av de fackliga organisationerna.

Regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen har skadat den
svenska modellen och gjort att många arbetslösa idag hänvisas till
försörjningsstöd. Socialstyrelsen har nyligen uppgivit att det vanligaste
försörjningshindret för dem som fick ekonomiskt bistånd 2010 var
relaterat till arbetslöshet. Det gällde 106 500 personer, dvs. 38 procent
av personerna som fick ekonomiskt bistånd.

	

 •	


En stark a-kassa som omfattar alla löntagare är en avgörande del
av en väl fungerande arbetslinje. Den skall innebära krav på
aktiva insatser från den enskilde som möts av en aktiv
arbetsmarknadspolitik och utbildningsmöjligheter.

Arbetslöshetsförsäkringen fyller helt enkelt inte längre sitt syfte. Vi
behöver en ny a-kassa byggd på inkomstbortfallsprincipen, som
stimulerar omställning, är lätt att få del av, enkel att förstå och som
inte kan missbrukas. Vi kommer att intensifiera vårt arbete med att ta
fram en sådan försäkring. Viktiga principer:
	

 •	


	

 •	


Alla ska ha råd att vara med i a-kassan. Vi vill kraftigt sänka
avgifterna till a-kassan, och avgifterna till
arbetslöshetsförsäkringen skall inte variera beroende på
arbetslöshetsnivån inom avtalsområdet.
Arbetslöshetsförsäkringen skall vara till för den som har en
arbetsinkomst att försäkra och ge trygghet vid omställning.

I vårt budgetförslag lägger vi fram flera förslag för att förbättra akassans funktion som omställningsförsäkring. Dagens avgiftskonstruktion där grupper av låginkomsttagare, som exempelvis hotell- och
restauranganställda, betalar mycket höga avgifter till a-kassan innebär
en omvänd fördelningspolitik och leder dessutom till att stora grupper
riskerar att ställas utanför det skydd som a-kassan innebär. Vi prioriterar
därför sänkta avgifter för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen. Vi
föreslår i denna motion ett tak för avgiften på 120 kr i månaden genom
omstruktureringar på inkomstsidan.
Vi höjer dessutom ersättningsnivån i a-kassan till 80 procent. Taket höjs
till 910 kronor per dag från mars 2012. Det motsvarar 80 procents
ersättning för den som tjänar 25 000 kronor i månaden. Efter 100
dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kronor per
dag. Med beaktande av effekterna för kommunsektorn så utökas

anslaget för bidrag till a-kassa och aktivitetsstöd 2012 med 3 miljarder
kronor....

lättnader i kraven på att minska återbetalningstiden viktigt. Det kan ge
fler möjligheten att hitta tillbaka till ett sunt ekonomiskt liv.

Förstärkta trygghetssystem och bättre vardagsekonomi

Samhället kan aldrig överta den enskildes ansvar för sina beslut och sin
ekonomi. Men samhället kan se till att det finns ett rimligt regelverk på
olika områden för att minska sociala problem. Sammanfattningsvis kan
konstateras att 2007 års insolvensutredning lagt fram välgrundade
förslag till lösningar för hårt överskuldsatta personer. De förslagen till
ändringar i skuldsaneringslagen bör nu bli gällande lag. Regeringen
måste återkomma med en finansiering av detta förslag.

De generella trygghetssystemen är viktiga för barnfamiljer som
drabbas av arbetslöshet eller långvarig sjukdom. Arbetslösa och
sjukskrivna hör till de grupper som har de allra lägsta inkomsterna. I
denna budgetmotion föreslår vi förbättringar av såväl arbetslöshetsförsäkringen som sjukförsäkringen.
För att förbättra för barnfamiljerna med de minsta marginalerna vill vi
höja underhållsstödet med 100 kronor i månaden och avsätter 200
miljoner kronor till detta per år.
Föräldraförsäkringen ska ge inkomsttrygghet, vilket bör gälla även när
någon av föräldrarna är hemma för att vårda ett sjukt barn. I dagsläget
är det ett högre tak i föräldrapenningdagarna i samband med ett barns
födelse än i den tillfälliga föräldrapenningen. Vi vill komma bort från
denna inkonsistens i försäkringen och genomföra en stegvis höjning av
taket i de s.k. vab-dagarna så att taken på sikt överensstämmer. Vi
avsätter 100 miljoner kronor för detta 2012.
Skuldsanering
Omkring 400 000 personer i Sverige är överskuldsatta. Det är inte
främst hushåll med små inkomster, utan hushåll med små marginaler
som i livsomvälvande situationer som dödsfall, skilsmässa eller
konkurs riskerar att bli överskuldsatta. Ingen vet hur många barn som
lever med föräldrar som är så kallade evighetsgäldenärer. Det finns en
tydlig koppling mellan att så snabbt som möjligt få möjlighet att ta
ansvar för sin egen situation och möjligheten att lyckas. Därför är

10.2 En sjukförsäkring för tillväxt och trygghet
Vi vill ha en förutsägbar, modern och rättssäker sjukförsäkring. Vår
utgångspunkt är att välfärden bygger på att alla som kan jobba också
gör det. Men den som är sjuk och inte kan arbeta ska både ha rätt till
snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under
den tid det tar. Arbetslivet måste vara så utformat att vi orkar arbeta ett
helt arbetsliv.
Vi vill ha en sjukförsäkring som bygger på arbetslinjen, ger bra
inkomsttrygghet, finansieras solidariskt och där ingen faller mellan
stolarna. Vi vill att sjukförsäkringen ska ge ett reellt inkomstskydd så
att de allra flesta verkligen får ut 80 procent av sin inkomst i ersättning
vid sjukdom. Därför är en höjning av taket central. På sikt vill vi höja
taket i sjukpenningen till 10 prisbasbelopp. I ett första steg vill vi höja
taket till 8 prisbasbelopp 2012 och till 8,5 prisbasbelopp 2013. Vi vill
också att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden.
Idag har vi en situation där människor slås ut från arbetsmarknaden på
grund av bristande rehabilitering. Vi vill ha ett inkluderande arbetsliv
där även människor med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar tillåts bidra. Vi har inte råd med den kompetensförlust det
innebär när människor hamnar i passiva åtgärder på Arbetsförmedlingen.
Regeringen har, trots att experterna varnade för konsekvenserna,
genomfört stora förändringar i sjukförsäkringen. Konsekvenserna är
förödande för många människor. För att komma till rätta med
åtminstone några av de mest akuta problemen vill vi avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha
rätt till sjukpenning. Det är arbetsförmågan, inte en administrativ

tidsgräns, som ska avgöra om människor ska vara sjukskrivna eller inte.
Tidsgränser i sjukförsäkringen bör ge människor rätt till insatser, inte
innebära att sjuka personer kastas ut ur försäkringen.
Efter initiativ från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
beslutade riksdagen i våras att arbetsförmågeprövningen vid 180 dagar
av rättssäkerhetsskäl ska ändras. I budgetpropositionen återfinns inget
sådant förslag. Istället hävdar regeringen att frågan ska utredas. Det är
inte acceptabelt att regeringen obstruerar mot riksdagens beslut, som
innebär att arbetsförmågeprövningen ska ändras, inte utredas. För alla
de människor som kommer i kläm på grund av den nuvarande regeln
brådskar det med en mer rättssäker bedömning. Vi tillför 1 200 miljoner
kronor för år 2012 för förstärkningar av sjukförsäkringen, varav 200
miljoner till rehabilitering.
Riksdagen beslutade vid samma tillfälle att de så kallat nollklassade,
som råkat extra illa ut med de nya sjukförsäkringsreglerna och i många
fall hänvisas till att söka försörjningsstöd trots att de är sjuka, ska få en
ersättning i nivå med den de hade innan de utförsäkrades. Även om vi
kan ha synpunkter på utformningen av regeringens förslag, noterar vi
att de aktuella personerna nu får tillbaka rätt till ersättning inom
sjukförsäkringssystemet.
Sjukförsäkringen måste reformeras i grunden så att den både bidrar till
människors trygghet och främjar tillväxten. Det är ett långsiktigt arbete.
Inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen
pågår ett sådant arbete och vi vill aktivt delta i de diskussionerna.

10.9 Hållbara pensioner

10.10 Skatter

Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Alla ska kunna lita på
att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst.

Skattesystemets huvudfunktioner är att trygga finansieringen av den
offentliga välfärden samt att verka utjämnande mellan grupper och över
tid. Vi socialdemokrater vill att skatter tas ut på ett rättvist och effektivt
sätt. Ett rättvist skattesystem kännetecknas av att skatten tas ut likformigt och efter bärkraft. Med effektivitet menas att skattesystemet
ska uppmuntra till sådant som är grunden för vårt välstånd: arbete,
utbildning och investeringar. Skattesystemet bör även vara enkelt och
överskådligt samt vara utformat så att det förhindrar skattefusk och
skatteplanering.

Pensionssystemet har en stabil politisk förankring, vilket är värdefullt
för Sverige. Pensionssystemet är ekonomiskt robust men samtidigt
visar studier på låga framtida statliga pensionsnivåer för breda grupper
av löntagare, vilket naturligtvis påverkar förtroendet för det
gemensamma systemet.
Pensionssystemet står därtill inför stora utmaningar under kommande
decennier. Den demografiska utvecklingen innebär att de som förvärvsarbetar måste försörja allt fler. Med en hög långtidsarbetslöshet
försämras förutsättningarna att långsiktigt finansiera pensionerna. Vi
får därtill en växande grupp medborgare som riskerar få mycket låga
pensioner till följd av att de utförsäkrats och/eller ställts utanför
arbetsmarknaden under en längre tid.
För att långsiktigt säkra pensionssystemets hållbarhet och trygga bra
pensioner för breda yrkesgrupper är det viktigt att sysselsättningen
ökar och att åtgärder vidtas för att möjliggöra för många fler löntagare
att arbeta längre. Det kräver bland annat ökade resurser för kontroll,
forskning och utveckling av arbetsmiljöarbetet. Men det krävs också
förbättrade insatser för rehabilitering och omställning för att förhindra
den utslagning som nu sker från arbetslivet.
Det behövs också en grundligare analys av vilka effekter de senaste
årens förändringar riskerar att få för pensionssystemet. Denna bör ske i
nära dialog med arbetsmarknadens parter och genomföras inom ramen
för den breda pensionsöverenskommelsen över blockgränserna. Syftet
bör vara att trygga goda pensioner och samtidigt slå vakt om ålderspensionssystemets långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Statsbudgetens intäkter.....
Den särskilda skattereduktion på förvärvsinkomster som den borgerliga
regeringen har infört, det så kallade jobbskatteavdraget, bygger på
antagandet att sänkt skatt på arbete ökar viljan hos den enskilde att öka
sitt arbetsutbud. Idén är följande: Eftersom inkomstskattesänkningen
gör det lönsammare att jobba och relativt sett dyrare att vara ledig så
kommer individen att växla fritid mot fler arbetade timmar.
Sannolikt finns det också en sådan så kallad substitutionseffekt, även
om mycket tyder på att den är liten och dessutom avtagande med
avseende på skattereduktionens storlek. Eventuella positiva effekter på
arbetsutbudet uppstår i så fall främst i grupper med låga inkomster. I de
riktigt höga inkomstskikten är det tvärtom troligt att sänkt skatt på
arbete får den rakt motsatta effekten, det vill säga ett minskat
arbetsutbud. Det beror på att sänkt skatt på arbete innebär att man kan
jobba mindre med oförändrad levnadsstandard. Det innebär också att
höjd skatt på de allra högsta inkomsterna faktiskt kan stimulera till mer
arbete eftersom lönen efter skatt sjunker och tvingar skattebetalaren att
arbeta mer för att bevara sin standard.
Det är mot denna bakgrund vi föreslår en nedskalning av förvärvsavdraget för inkomster från 600 000 kronor per år. Nedskalningen görs på

sådant vis att inkomster över 1 miljon kronor per år inte berättigar till
något förvärvsavdrag alls. Förändringen ökar statens skatteintäkter
med 2,5 miljarder kronor år 2012.
Lön och uppskjuten lön ska beskattas lika
Pensionärer ska inte beskattas hårdare än löntagare. En väl fungerande
arbetslinje kräver att det både ska löna sig att arbeta och att ha arbetat.
Den borgerliga regeringen har medvetet skapat och behållit en skatteklyfta mellan lön och pension. Vi vill successivt sluta denna klyfta
genom att höja grundavdraget för pensionärer. I denna budget tar vi ett
första viktigt steg i den riktningen. Det föreslagna innebär en skattesänkning på mellan 1 200 och 1 500 kronor per år för årsinkomster
mellan 135 000 och 430 000 kronor per år. Skattesänkningen minskar
varaktigt kommunernas skatteintäkter med 2,3 miljarder kronor per år,
vilket staten fullt ut kompenserar genom motsvarande höjning av
statsbidragen.
Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag
De små och medelstora företagen står för nästan hela nettotillskottet av
nya jobb i ekonomin. Att få dessa företag att fortsätta växa och anställa
är helt centralt. Vi föreslår därför en nedsättning av arbetsgivaravgiften
riktad mot mindre företag. Arbetsgivaravgiften sänks från år 2012 med
3 procentenheter på lönesummor upp till 900 000 kronor. Statens
nettokostnad för denna reform är 3 miljarder kronor.
Tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd som
börjar arbeta
Försörjningsstödet är utformat för att utgöra ett yttersta skyddsnät för
personer med sociala problem och är ursprungligen inte tänkt för
personer vars främsta försörjningshinder är arbetslöshet. Det kanske
största problemet med försörjningsstöd som ersättning vid arbetslöshet

är behovsprövningen som innebär att ersättningen minskar fullt ut med
den intjänade arbetsinkomsten om mottagaren hittar ett arbete.
För att reducera den hundraprocentiga marginaleffekten föreslår vi att
en skattekreditering på 30 procent av bruttoarbetsinkomsten införs för
personer med försörjningsstöd eller etableringsersättning som inleder
förvärvsarbete. Krediteringen är tidsbegränsad till sex månader. För att
få skattekrediteringen ska man ha varit arbetslös och ha uppburit
försörjningsstöd eller etableringsersättning i minst sex månader.
Skattekrediteringen erhålls endast för bruttoarbetsinkomster upp till
socialbidragsnormen. Reformen minskar statens intäkter med 420
miljoner kronor. För den konsoliderade offentliga sektorn beräknas
dock åtgärden vara kostnadsneutral eller till och med ge ett visst
överskott.
Avskaffad generell nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga
Den finns mycket lite stöd i den vetenskapliga litteraturen för att
generella sänkningar av arbetsgivaravgiften långsiktigt skulle ge några
positiva effekter på sysselsättningen. Mot den bakgrunden är det inte
konstigt att den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgiften för
personer under 26 år har fått utstå hård kritik. Riksrevisionen har
påpekat att sänkningen medför stora dödviktsförluster och att resultatet
därför är få, om ens några, sysselsättningseffekter. Även Finanspolitiska
rådet har av samma skäl utryckt starka tvivel kring effektiviteten i
denna åtgärd. Vi delar Riksrevisionens och Finanspolitiska rådets
bedömning och föreslår därför att den nedsatta arbetsgivaravgiften för
unga avskaffas. Vi vill istället satsa på sådant som ger väldokumenterad
effekt på sysselsättningen bland unga, inte minst fler utbildnings- och
traineeplatser.

En rättvisare skattereduktion för husarbete
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för RUT- och ROT-arbeten.
Vi vill ge detta system en väsentligt bättre fördelningspolitisk profil
genom att redan i denna budget sänka det maximala beloppet för
skattereduktionen från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor per år.
Vi vill även ta bort möjligheten att få skattereduktion för arbeten
kopplade till fastigheter i utlandet. De medel som på detta sätt frigörs
vill vi bland annat använda till renovering av flerfamiljshus samt till
investeringsstöd för byggande av studentbostäder och hyreslägenheter.
Vi kommer vidare att i nästa års höstbudgetmotion återkomma med
förslag som separerar RUT- från ROT-arbeten, bland annat genom att
olika tak införs och att möjligheten till RUT-avdrag tydligt riktas mot
äldre och barnfamiljer.
Skattereduktion för avgift till a-kassan
Regeringen har drivit igenom en differentiering av avgifterna till
arbetslöshetsförsäkringen. Vissa a-kassor har tvingats höja sina
avgifter med hundratals kronor i månaden, vilket starkt bidragit till att
hundratusentals människor lämnat försäkringen. Förutom ökad
otrygghet för den enskilde innebär den här utvecklingen att de viktiga
automatiska stabilisatorerna i ekonomin försvagats. Mot denna
bakgrund föreslår vi att det via en skattereduktion sätts ett tak på
avgiften till a-kassorna innebärande att ingen behöver betala mer än
120 kronor per månad. Kostnaden för denna reform beräknas till 2,2
miljarder kronor per år.
Nej till sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster
Regeringen föreslår sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster, en
dyr åtgärd med mycket tveksam effekt på tillväxt och sysselsättning.
Sänkningen från 25 till 12 procent beräknas kosta statskassan 5,4
miljarder kronor under nästkommande år. Den varaktiga kostnaden

antas vara någon lägre, 4,1 miljarder kronor. En nyligen publicerad
studie har slagit fast att erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland visar att varken efterfrågan på frisörtjänster eller sysselsättningen inom branschen påverkades. Även
Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet bedömer att sysselsättningseffekten av sänkt krogmoms sannolikt är överskattad. Vi delar den
ekonomiska expertisens skepsis och säger därför nej till detta slöseri
med skattebetalarnas pengar.
Vägslitageavgift
Den tunga trafiken står för en betydande del av slitaget på vårt vägsystem. Liksom ett flertal andra EU-länder gjort eller planerar att göra
vill vi införa en avståndsbaserad vägslitageavgift för tunga lastbilar.
Avgiften införs från och med den 1 oktober 2012 och beräknas generera
nettointäkter till staten på 4 miljarder kronor på helårsbasis. Intäkterna
från vägslitageavgiften vill vi återföra till transportssystemet genom
ökade investeringar i ny kapacitet och förbättrat underhåll.
Registreringsskatt finansierar ny kraftfull miljöbilsbonus
Regeringens föreslagna supermiljöbilspremie kommer bara att gynna
människor som har råd att köpa mycket dyra miljöbilar, vilket ger ett
minimalt omställningstryck. Vi föreslår istället ett system med stegvisa
miljöbilsbonusar där bilar med lägre utsläpp får en premie. Men vi tror
också att vi kan driva på utvecklingen ännu mer genom att införa en
registreringsskatt för bilar med koldioxidutsläpp över en viss nivå.
Intäkterna från registreringsskatten finansierar den nya kraftfulla
miljöbilsbonusen.
Nej till skattereduktion för gåvor
Vi vill inte att offentligt stöd till föreningsliv, sociala verksamheter och

forskning ska ersättas av privat finansiering via gåvor. Vi menar att
prioriteringar av stöd och bidrag, så länge det gäller skattemedel, ska
avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter. Därför
säger vi nej till regeringens förslag om att införa en skattereduktion för
gåvor.
Höjd alkoholskatt
För att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och
sociala skadeverkningar föreslår vi en viss höjning av punktskatten på
alkohol. Förslaget innebär att en flaska vin blir omkring 3 kronor
dyrare än idag. Totalt ökar detta statens intäkter med 1,4 miljarder
kronor.
Miljöskatt för fluorerade växthusgaser
Ett av Klimatberedningens förslag var att införa en skatt för att få bort
de fluorerade gaserna. Vi föreslår att en sådan skatt införs.
Skatt på handelsgödsel
Vi föreslår en skatt införs på handelsgödsel.
Statsbudgetens intäkter
Skattesystemets huvudfunktioner är att trygga finansieringen av den
offentliga välfärden samt att verka utjämnande mellan grupper och
över tid. Vi socialdemokrater vill att skatter tas ut på ett rättvist och
effektivt sätt. Ett rättvist skattesystem kännetecknas av att skatten tas
ut likformigt och efter bärkraft. Med effektivitet menas att skattesystemet ska uppmuntra till sådant som är grunden för vårt välstånd:
arbete, utbildning och investeringar. Skattesystemet bör även vara
enkelt och överskådligt samt vara utformat så att det förhindrar skattefusk och skatteplanering.

Statsbudgetens intäkter 2012–2015.....
Inget förvärvsavdrag för miljoninkomster
Den särskilda skattereduktion på förvärvsinkomster som den borgerliga
regeringen har infört, det så kallade jobbskatteavdraget, bygger på
antagandet att sänkt skatt på arbete ökar viljan hos den enskilde att öka
sitt arbetsutbud. Idén är följande: Eftersom inkomstskattesänkningen
gör det lönsammare att jobba och relativt sett dyrare att vara ledig så
kommer individen att växla fritid mot fler arbetade timmar.
Sannolikt finns det också en sådan så kallad substitutionseffekt, även
om mycket tyder på att den är liten och dessutom avtagande med
avseende på skattereduktionens storlek. Eventuella positiva effekter på
arbetsutbudet uppstår i så fall främst i grupper med låga inkomster. I de
riktigt höga inkomstskikten är det tvärtom troligt att sänkt skatt på
arbete får den rakt motsatta effekten, det vill säga ett minskat
arbetsutbud. Det beror på att sänkt skatt på arbete innebär att man kan
jobba mindre med oförändrad levnadsstandard. Av det följer också att
höjd skatt på de allra högsta inkomsterna faktiskt kan stimulera till mer
arbete eftersom lönen efter skatt sjunker och tvingar skattebetalaren att
arbeta mer för att bevara sin standard.
Det är mot denna bakgrund vi föreslår en nedskalning av
förvärvsavdraget för inkomster från 600 000 kronor per år.
Nedskalningen görs på sådant vis att inkomster över 1 miljon kronor
per år inte berättigar till något förvärvsavdrag alls. Förändringen ökar
statens skatteintäkter med 2,5 miljarder kronor år 2012.
Lön och uppskjuten lön ska beskattas lika
Pensionärer ska inte beskattas hårdare än löntagare. En väl fungerande
arbetslinje kräver att det både ska löna sig att arbeta och att ha arbetat.
Den borgerliga regeringen har medvetet skapat och behållit en
skatteklyfta mellan lön och pension. Vi vill successivt sluta denna

klyfta genom att höja grundavdraget för pensionärer. I denna budget
tar vi ett första viktigt steg i den riktningen. Det vi föreslår innebär en
skattesänkning på mellan 1 200 och 1 500 kronor per år för
årsinkomster mellan 135 000 och 430 000 kronor per år (se även tabell
nedan). Skattesänkningen minskar varaktigt kommunernas
skatteintäkter med 2,3 miljarder kronor per år, vilket staten fullt ut
kompenserar genom motsvarande höjning av statsbidragen.
Årlig effekt för olika inkomstgrupper av höjt grundavdrag för
pensionärer....
Riskkapitalavdrag
En god tillgång på riskvilligt kapital är avgörande i en innovationsdriven, kunskapsbaserad ekonomi. Vi vill införa ett riskkapitalavdrag
för personer som investerar i ett nystartat bolag enligt den modell som
föreslogs i den statliga Skatteincitamentsutredningen (SOU 2009:33).
Utredningen föreslog att fysiska personer som mot betalning i pengar
har förvärvat aktier i onoterade bolag ska kunna få skattereduktion.
Aktierna ska ha tecknats vid bildande eller vid nyemission. Skattereduktionen föreslås uppgå till 20 procent av det belopp som motsvarar
betalningen. Skattereduktionen får dock inte överstiga 100 000 kronor
per person och år.
Sänkta arbetsgivaravgifter riktade mot småföretag
De små och medelstora företagen står för nästan hela nettotillskottet av
nya jobb i ekonomin. Att få dessa företag att fortsätta växa och anställa
är helt centralt. Vi föreslår därför en nedsättning av arbetsgivaravgiften
riktad mot mindre företag. Arbetsgivaravgiften sänks från år 2012 med
3 procentenheter på lönesummor upp till 900 000 kronor. Statens
nettokostnad för denna reform är 3 miljarder kronor.

Tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd som
börjar arbeta
Försörjningsstödet är utformat för att utgöra ett yttersta skyddsnät för
personer med sociala problem och är ursprungligen inte tänkt för
personer vars främsta försörjningshinder är arbetslöshet. Det kanske
största problemet med försörjningsstöd som ersättning vid arbetslöshet
är behovsprövningen som innebär att ersättningen minskar fullt ut med
den intjänade arbetsinkomsten om mottagaren hittar ett arbete.
För att reducera den hundraprocentiga marginaleffekten föreslår vi att
en skattekreditering på 30 procent av bruttoarbetsinkomsten införs för
personer med försörjningsstöd som inleder förvärvsarbete.
Krediteringen är tidsbegränsad till sex månader. För att få skattekrediteringen ska man ha varit arbetslös och ha uppburit försörjningsstöd i
minst sex månader. Skattekrediteringen erhålls endast för bruttoarbetsinkomster upp till socialbidragsnormen. Reformen minskar statens
intäkter med 420 miljoner kronor. För den konsoliderade offentliga
sektorn beräknas dock åtgärden vara kostnadsneutral eller till och med
ge ett visst överskott.
Avskaffad generell nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga
Det finns mycket lite stöd i den vetenskapliga litteraturen för att
generella sänkningar av arbetsgivaravgiften långsiktigt skulle ge några
positiva effekter på sysselsättningen. Mot den bakgrunden är det inte
konstigt att den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgiften för
personer under 26 år har fått utstå hård kritik. Riksrevisionen har
påpekat att sänkningen medför stora dödviktsförluster och att resultatet
därför är få, om ens några, sysselsättningseffekter. Även Finanspolitiska
rådet har av samma skäl uttryckt starka tvivel kring effektiviteten i
denna åtgärd. Vi delar Riksrevisionens och Finanspolitiska rådets
bedömning och föreslår därför att den nedsatta generella arbetsgivaravgiften för unga avskaffas. Vi vill istället satsa på sådant som ger
väldokumenterad effekt på sysselsättningen bland unga, inte minst fler

utbildnings- och traineeplatser. Som beskrivs ovan vill vi även göra en
nedsättning av arbetsgivaravgiften riktad mot de minsta företagen. Det
finns goda argument för att selektiva nedsättningar av arbetsgivaravgifterna inte ger samma stora dödsviktsförluster som generella. Ett
rimligt antagande är till exempel att minskade kostnader för de minsta
företagen inte påverkar lönebildningen på samma sätt som om alla
företag får samma lättnad. Som statliga Nutek (numera Tillväxtverket)
konstaterat upplever även små företag betydande tröskeleffekter som
om de reduceras, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter, kan
ge tydliga effekter på viljan att anställa.30
En rättvisare skattereduktion för HUS-arbete
HUS-arbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och
ROT-arbete. Vi vill ge detta system en väsentligt bättre fördelningspolitisk profil genom att redan i denna budget sänka det maximala
beloppet för skattereduktionen från dagens 50 000 kronor till 25 000
kronor per år. Vi vill även ta bort möjligheten att få skattereduktion för
arbeten kopplade till fastigheter i utlandet. De medel som på detta sätt
frigörs vill vi bland annat använda till renovering av flerfamiljshus
samt till investeringsstöd för byggande av studentbostäder och hyreslägenheter. Vi kommer vidare att återkomma med förslag som separerar hushålls- från ROT-arbeten, bland annat genom att olika tak införs
och att möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete tydligt riktas
mot äldre och barnfamiljer.
Skattereduktion för avgift till a-kassan
Regeringen har drivit igenom en differentiering av avgifterna till
arbetslöshetsförsäkringen. Vissa a-kassor har tvingats höja sina
avgifter med hundratals kronor i månaden, vilket starkt bidragit till att
hundratusentals människor lämnat försäkringen. Förutom ökad
otrygghet för den enskilde innebär den här utvecklingen att de viktiga
automatiska stabilisatorerna i ekonomin försvagats. Mot denna

bakgrund föreslår vi att det via en skattereduktion sätts ett tak på
avgiften till a-kassorna innebärande att ingen behöver betala mer än
120 kronor per månad. Kostnaden för denna reform beräknas till 2,2
miljarder kronor per år.
Nej till sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster
Regeringen föreslår sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster, en
dyr åtgärd med mycket tveksam effekt på tillväxt och sysselsättning.
Sänkningen från 25 till 12 procent beräknas kosta statskassan 5,4
miljarder kronor under nästkommande år. Den varaktiga kostnaden
antas vara någon lägre, drygt 4 miljarder kronor. En nyligen publicerad
studie har slagit fast att erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland varken ökade efterfrågan på frisörtjänster eller påverkade sysselsättningen inom branschen. Även
Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet bedömer att sysselsättningseffekten av sänkt krogmoms sannolikt är överskattad. Vi delar den
ekonomiska expertisens skepsis och säger därför nej till detta slöseri
med skattebetalarnas pengar.
Vägslitageavgift
Den tunga trafiken står för en betydande del av slitaget på vårt vägsystem. Liksom ett flertal andra EU-länder gjort eller planerar att göra
vill vi införa en avståndsbaserad vägslitageavgift för tunga lastbilar.
Avgiften införs från och med den 1 oktober 2012 och beräknas generera
nettointäkter till staten på 4 miljarder kronor på helårsbasis. Intäkterna
från vägslitageavgiften vill vi återföra till transportssystemet genom
ökade investeringar i ny kapacitet och förbättrat underhåll.
Registreringsskatt finansierar ny kraftfull miljöbilsbonus
Regeringens föreslagna supermiljöbilspremie kommer bara att gynna
människor som har råd att köpa mycket dyra miljöbilar, vilket ger ett
minimalt omställningstryck. Vi föreslår istället ett system med stegvisa

miljöbilsbonusar där bilar med lägre utsläpp får en premie. Men vi tror
också att vi kan driva på utvecklingen ännu mer genom att inför en
registreringskatt för bilar med koldioxidutsläpp över en viss nivå.
Intäkterna från registreringsskatten finansierar den nya kraftfulla
miljöbilsbonusen.
Nej till skattereduktion för gåvor
Vi vill inte att offentligt stöd till föreningsliv, sociala verksamheter och
forskning ska ersättas av privat finansiering via gåvor. Vi menar att
prioriteringar av stöd och bidrag, så länge det gäller skattemedel, ska
avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter. Därför
säger vi nej till regeringens förslag om att införa en skattereduktion för
gåvor.
Höjd alkoholskatt
För att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och
sociala skadeverkningar föreslår vi en viss höjning av punktskatten på
alkohol. Förslaget innebär att en flaska vin blir omkring 4 kronor
dyrare än idag. Totalt ökar detta statens intäkter med 1,4 miljarder
kronor.
Miljöskatt för fluorerade växthusgaser
Ett av klimatberedningens förslag var att införa en skatt för att få bort
de fluorerade gaserna. Vi föreslår att en sådan skatt införs. Införandet
beräknas öka statens intäkter med 100 miljoner kronor.
Skatt på handelsgödsel
Vi föreslår att en skatt införs på handelsgödsel, vilket beräknas öka
statens intäkter med 300 miljoner kronor. En del av intäkterna återförs
till jordbruksnäringen.
Beräkning av statsbudgetens intäkter 2012....
11 Statsbudgetens utgifter....

Utgiftsområden med avvikelse från regeringens förslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Det svenska partiväsendet är en av grunderna för vårt demokratiska
system. Det statliga partistödet har legat nominellt stilla sedan 2005.
Partiernas möjligheter att uppfylla den roll de förutsätts ha i vårt
demokratiska system blir därmed också urholkat. I denna budget
föreslår vi ingen avvikelse från regeringens förslag på det aktuella
utgiftsområdet. Vi avser dock att i en särskild motion föreslå en översyn
av det statliga partistödet i syfte att öka det......
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Vi avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund
International AB på 400 000 000 kronor under 2012. Dessa medel ska
kvarstå i anslaget1:1 och istället användas till tillväxt och jobbskapande
utvecklingssamarbete.......
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg...
Sjukvårdssatsning, bl.a. kompensation för försämring i
högkostnadsskyddet för läkemedel och patientavgifter....
Nytt stimulansbidrag till landstingen för att förbättra omhändertagandet
av svårt sjuka äldre patienter....
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp.....
Höjd ersättning till 80 procent samt höjt tak med 0,5 pbb per år samt
avskaffad bortre tidsgräns, rehabilitering samt förändrad
arbetsförmågebedömning
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.....
Successivt höjt tak i tillfällig föräldrapenning till 9,5 pbb 2015....
Höjt underhållsstöd med 100 kr per månad....
Följdeffekt av tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd
som börjar arbeta....
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet....

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv....
Från 1/3 2012 höjd ersättningsgrad till 80 procent samt höjt tak till 910
Anm: Utöver vad som redovisas som utgifter på UO14 tillkommer
satsningar på traineeplatser och plusjobb, åtgärder som redovisas som
krediteringar på statsbudgetens intäktssida. Till utgiftsområdet relaterade satsningar hör även ett nationellt införande av sommarjobbsgaranti enligt Nynäshamnsmodellen, utgifter som redovisas på
UO 25.....
Utgiftsområde 15 Studiestöd...
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.....
Fler platser inom vuxenutbildningen, inkl. yrkesvux och k
Fler platser på universitet och högskolor.....
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid....
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik ....
Subventionering av lånegarantiavgifter för upprustning av
bostadsfastigheter i socioekonomiskt utsatta områden....
Anm: Tillkommer gör investeringsstöd för investeringar i hyres- och
studentbostäder, en satsning som redovisas som krediteringar på
statsbudgetens intäktssida......
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt.....
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård......
Utgiftsområde 21 Energi.....
Utgiftsområde 22 Kommunikationer.....
Statsbidrag till utbyggd tunnelbana i Stockholm.....
Kapacitetshöjande åtgärder järnväg.....
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel....
Utgiftsområde 24 Näringsliv....
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner....
Kommunalekonomisk utjämning...

Kompensation för höjt grundavdrag för pensionärer...
Sommarjobb enligt Nynäshamnsmodellen....
Barnomsorg på obekväma tider....
12 Tak, saldo och sparande.....
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658 Allmän företagsekonomi.
Arbetsförmedling och arbetsmarknad
SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SvenWimnell 080225+100227: LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv
och Företagarna 2010. Statistik om arbete och näringar.
Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt Internet 100227.(http://
wimnell.com/omr658f.pdf)

På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

7.2 Full sysselsättning – en riktig arbetslinje
Full sysselsättning är det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Arbete är grunden för vårt välstånd. En
nyckel för att hålla ihop och utveckla Sverige är att fler har ett jobb att
gå till och därmed en egen försörjning. Arbete skapar delaktighet.
Arbete ger den enskilde större möjligheter till frihet och utveckling.
Under de närmaste åren menar vi att jobbpolitiken parallellt måste
hantera tre olika utmaningar. Det är utmaningar som delvis är sammanlänkade med varandra men som har olika tidsmässiga perspektiv: För
det första krävs åtgärder mot de rent konjunkturellt betingade problemen på svensk arbetsmarknad. I nuläget karaktäriseras svensk arbetsmarknad av en oförmåga att matcha lediga jobb med arbetssökande
som har rätt kompetens. Samtidigt som arbetslösheten bitit sig fast på
en hög nivå råder växande arbetskraftsbrist inom flera sektorer. Vidare
måste den ekonomiska politiken ta höjd för en ytterligare ökning av
arbetslösheten under kommande år. Sammantaget ställer detta höga
krav på en vassare arbetsmarknadspolitik där passiva program reduceras till förmån för åtgärder med reell effekt.
För det andra måste politiken leverera hållbara lösningar för hur de
kommande årens stora generationsväxling på svensk arbetsmarknad ska
klaras av. Att motverka den demografiskt betingade bristen på arbetskraft genom att på olika sätt stimulera ett ökat arbetskraftsdeltagande
hos befolkningen i aktiv ålder samt minska den strukturellt betingade
arbetslösheten utgör kanske den största utmaningen för jobbpolitiken på
medellång sikt.
För det tredje måste den ekonomiska politiken redan nu inriktas mot att
lösa den långsiktiga utmaningen som består i att kombinera en fortsatt
offentlig finansiering av en generell välfärd med en åldrande befolk-

ning. För att lyckas med detta krävs en bred palett med åtgärder för att
genom ökad sysselsättningsgrad, fler arbetade timmar och fler år i
arbetslivet upprätthålla antalet arbetade timmar i ekonomin på en
tillräckligt hög nivå.
En förutsättning för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen
är att vi får ett mer jämställt samhälle. När män och kvinnor delar på
ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten
och människors livskvalitet.
Kvinnor får i högre grad deltids- och tidsbegränsade anställningar i
stället för fasta jobb. Korta anställningar innebär mer ensidiga och
monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till
utveckling i jobbet. Att sakna anställningstrygghet ökar också
utsattheten på själva arbetsplatsen och gör det svårare att ställa krav
och sätta gränser. Beroendeställningen till arbetsgivaren är extrem.
Siffrorna talar sitt tydliga språk: 18 procent av kvinnorna och 13
procent av männen har en visstidsanställning. Av de sysselsatta
kvinnorna i åldrarna 20–64 år arbetar 66 procent heltid och 34 procent
deltid. Motsvarande andelar för män är 89 respektive 11 procent.
Utvecklingen de senaste åren har gått åt helt fel håll. Skillnaden i
sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män är i dag fem procentenheter – den högsta på nästan 20 år. När skillnaderna i sysselsättningsgrad
växer mellan könen innebär det inget annat än att möjligheterna för
många kvinnor att få utlopp för sitt engagemang och användning för
sin kompetens minskar. Det förlorar vi alla på.

8.2 Stärkt konkurrenskraft – för välfärd och nya jobb
Sverige är i förvandling. Globaliseringen innebär en ändrad arbetsfördelning i världen där nya länder i Östeuropa, Asien och Sydamerika tar
över delar av den produktion vi tidigare levde på. Det är inget nytt
fenomen; vi känner igen det sen tidigare. Strukturomvandlingen av
svensk ekonomi är en ständigt pågående process, men den beskrivs inte
med en jämn utvecklingskurva. Perioder av relativt lågt
omvandlingstryck avlöses av mer intensiva utvecklingsfaser.
När befolkningsmässiga giganter som Kina och Indien nu i snabb takt
vävs in i den globala ekonomin kommer det att få stora konsekvenser
för ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige. Vi kommer
fortsatt att utsättas för ett högt strukturomvandlingstryck. Vår framtid
som industrination förutsätter att vi tillvaratar våra komparativa
fördelar i relation till omvärlden. Inte minst krävs det att vi som nation
kraftsamlar och samarbetar mellan olika sektorer. Att konkurrera med
låga löner har aldrig varit ett framgångskoncept för Sverige. Istället
måste vi fortsätta utvecklingen mot produktion av varor och tjänster
med ett allt större kunskapsinnehåll. Varor och tjänster med ett högt
förädlingsvärde betingar ett högre pris och skapar större inkomster för
Sverige.
8.2.1 Strategisk samverkan
I den globala ekonomin är det inte enbart företag som konkurrerar med
varandra. I en allt större utsträckning konkurrerar också länder och
regioner om bland annat investeringar och arbetstillfällen.
Ett litet exportberoende land som Sverige är helt beroende av att det
finns ett fungerande och väl utvecklat samarbete mellan alla aktörer
som kan bidra till att Sverige blir framgångsrikt i den internationella
konkurrensen. Det krävs helt enkelt ett förtroendefullt och strategiskt

samarbete mellan politik, näringsliv, fack och akademi. Dagens
situation lämnar tyvärr mycket övrigt att önska.
Sverige har ett antal starka kluster av kunskap och företag.
Utmärkande för dessa är att de består av ett större antal företag som
både konkurrerar och samarbetar. Det bedrivs avancerad forskning
såväl inom företagen som i samarbete med högskolor och universitet.
I regeringsställning utformade vi socialdemokrater strategiska program
för ett antal nyckelbranscher i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Samarbetet mellan stat, näringsliv, fack och akademi stärktes.
Programmen har visat sig framgångsrika och haft stor relevans
för näringslivet.
Vi vill se mer av samverkan mellan politik och näringsliv och vill
därför bygga vidare på modellen med strategisk samverkan mellan
olika samhällssektorer. Sverige behöver mer av samarbete och
gemensamma prioriteringar av forskningsresurser, utbildningsinsatser
och export- och investeringsfrämjande.
Den snabba omvandlingen av ekonomin gör det emellertid allt
vanskligare att bygga upp en modell för strategisk samverkan utifrån
den formella/statistiska indelningen av näringslivet i olika branscher.
Företag i olika branscher och av olika storlek blir alltmer integrerade
med varandra i komplexa produktions- och innovationssystem som
oftast inte låter sig beskrivas med hjälp av den traditionella
branschnomenklaturen.
Därför vill vi i dialog med näringslivet, akademin och de fackliga
organisationerna utveckla en samverkansmodell som inte i första hand
fokuserar på enskilda branscher utan istället tar sin utgångspunkt i
centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle – både inhemska och
globala. Ansatsen bygger på tanken att framtidens samhälliga
möjligheter och utmaningar, rätt hanterade, i många fall kan innebära
betydande möjligheter att stärka svensk konkurrenskraft och därmed
skapa nya arbetstillfällen.

Identifieringen av vilka områden som borde bli föremål för strategisk
samverkan vill vi genomföra förutsättningslöst och i nära dialog med
representanter för olika samhällssektorer. Vi vill dock redan nu se ett
antal områden som förefaller naturliga att kraftsamla kring, men även
andra områden kan naturligtvis bli aktuella:
	

 •	


Miljö- och energiområdet: Vi står inför betydande utmaningar
inom miljö- och energiområdet. En framsynt klimatomställning
och utvecklingen av förnyelsebara energikällor kommer att
skapa nya arbetstillfällen och generera exportinkomster.

	

 •	


Framtidens transportlösningar: En hållbar utveckling
förutsätter att vi utvecklar våra transportsystem – såväl de
kollektiva som de privata. Vi vill därför bygga vidare på de
initiativ som Socialdemokraterna tidigare genomfört i form av
olika strategiska program för fordonsindustrin, men även
utveckla nya samarbetsprogram avseende kollektiva transporter.

	

 •	


Den demografiska utmaningen: Den snabba ökningen av
antalet personer i vårdkrävande ålder under de kommande tjugo
åren ställer stora krav på hela vård- och omsorgssektorn. Det är
en utmaning som Sverige dessutom har gemensam med i
princip hela Västeuropa, vilket innebär att svenska produkt- och
processinnovationer på det här området kan ge ett tydlig
mervärde till vården och omsorgen av våra gamla, samtidigt
som svenska produkter och tjänster kan få avsättning på
utländska marknader.

	

 •	


Hälsa – livsvetenskaperna: Sverige har stolta traditioner när
det gäller utveckling av sjukvård, läkemedel och medicinsk
teknik. Tyvärr utnyttjas inte möjligheterna idag fullt ut för
samverkan mellan sjukvården, industrin och akademin. Vi vill

därför se ett målmedvetet och strategiskt samarbete mellan
sjukvårdens alla aktörer i syfte att utveckla såväl sjukvården,
den medicinska forskningen som läkemedelsindustrin och den
medicintekniska industrin. Få samhällsområden lämpar sig så
väl för den här typen av samarbete som just den mycket
kunskapsintensiva hälso- och sjukvården.
	

 •	


Sveriges attraktionskraft: Vårt land erbjuder fantastiska
möjligheter till upplevelser av olika slag. Vi har en storslagen
natur, rikt kulturarv, kulinarisk höjd, etcetera. En strategisk
satsning kring den svenska besöksnäringen skapar inte bara
arbetstillfällen och genererar inkomster. En växande
besöksnäring positionerar också Sverige internationellt.

Vi avsätter 500 miljoner kronor årligen, det vill säga totalt 2 miljarder
under perioden 2012–2015 för olika strategiska samverkansprogram.
8.2.2 Ny riskkapitalfond
De senaste 10–15 åren har präglats av en mycket god kapitaltillgång i
den globala ekonomin, en era som synes vara på väg mot sitt slut.
Parallellt med att Kina i övergången mot en mer konsumtionsinriktad
tillväxt av allt att döma kommer att minska sina placeringar i utländska
tillgångar sker nu också en bred global uppstramning av de institutionella ramverken kring finansmarknaderna. Sammantaget talar detta för
att det kommer att dröja mycket länge innan vi når samma nivå på
kapitaltillgången i ekonomin som vi vant oss vid under det senaste
dryga decenniet. Den brist på privat riskkapital som redan nu är påtaglig inom vissa segment av den svenska ekonomin kommer därför
sannolikt bli än mer uttalad i framtiden.
Det finns således goda argument för att under de kommande åren öka
de statliga insatserna på riskkapitalområdet. Det är mot den
bakgrunden vi vill skapa en riskkapitalfond med en total initial

investeringsportfölj på 3 miljarder kronor. Fonden ska ha ett särskilt
fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag.
Fonden ska agera marknadskompletterande, vilket innebär att enskilda
engagemang ska avslutas när företaget nått en mognad som möjliggör
privat finansiering. Fonden finansieras genom en avveckling av det
statliga venture capital-bolaget Fouriertransform som synes ha
misslyckats i sitt uppdrag att stimulera fram investeringar i svensk
fordonsteknikutveck-ling. Sedan starten 2009 har bolaget endast
beslutat om investeringar för omkring 10 procent av sitt totala kapital
på 3 miljarder kronor.
8.2.3 Riskkapitalavdrag
En god tillgång på riskvilligt kapital är avgörande i en innovationsdriven, kunskapsbaserad ekonomi. Vi vill införa ett riskkapitalavdrag för
personer som investerar i ett nystartat bolag enligt den modell som
föreslogs i den statliga Skatteincitamentsutredningen (SOU 2009:33).
Utredningen föreslog att fysiska personer som mot betalning i pengar
har förvärvat aktier i onoterade bolag ska kunna få skattereduktion.
Aktierna ska ha tecknats vid bildande eller vid nyemission.
Skattereduktionen föreslås uppgå till 20 procent av det belopp som
motsvarar betalningen. Skattereduktionen får dock inte överstiga 100
00 kronor per person och år.

9 En värdeburen tillväxt
Socialdemokraterna står för en värdeburen tillväxt som bygger på
insikten att tillväxten inte är hållbar när den bygger på att människor
och miljö slits ut.
Ekonomin växer när människor växer. Välfärd och möjligheter ska
komma alla till del. Ökade klyftor ger inte fler jobb och en bättre
ekonomisk utveckling. Människor blir inte produktivare för att de blir
fattigare. Strävan efter ekonomisk utveckling och ökad jämlikhet är
två sidor av samma mynt.
Det ska alltid krävas av den enskilde att denne gör rätt för sig efter
bästa förmåga. Men var och en ska också veta att samhället fungerar
och möjliggör ett bättre liv för alla. Detta är kärnan i vad vi kallar
värdeburen tillväxt, en moralisk ekonomisk utveckling.
Idén om värdeburen tillväxt går igen på område efter område. Människor utvecklas inte isolerat från varandra. Hur du beter dig, vilket
ansvar du tar för samhällsutvecklingen, påverkar oss alla, om än i det
lilla. Därför är vi övertygade om att när fler människor utvecklas och
ges chansen att förverkliga sina drömmar, då ökar våra gemensamma
resurser. När varje människa växer, växer Sverige.
Samhällen som håller ihop, med stor tillit människor emellan, har en
bättre fungerande demokrati, bättre ekonomisk tillväxt och lägre
brottslighet än samhällen med låg tillit. En omfattande och generell
välfärd ökar tilliten i samhället. Därför bidrar en stark generell välfärd
som ger en bra trygghet till en mer positiv utveckling av såväl
ekonomin som samhället.

Värdeburen tillväxt innebär också att var och en har förpliktelser som
sträcker sig långt utanför den snäva privata sfären. Vi har till exempel
alla ett ansvar för att dagens välståndsökning inte sker på bekostnad av
kommande generationers livsbetingelser. Vi är övertygade om att ett
sådant synsätt också ger tillväxt här och nu genom att Sverige går före
och utvecklar produkter och systemlösningar som hela världen kommer
att efterfråga i omställningen till ett hållbart samhälle.
9.1 Den framtida arbetskraftsförsörjningen
Vi socialdemokrater accepterar inte arbetslöshet. Höga ambitioner i
välfärden kräver fler i arbete. Alla som kan har skyldighet att arbeta.
Den som är arbetslös har rätt till stöd och verktyg av hög kvalitet som
leder till jobb och egen försörjning. Samhället har i sin tur rätt att ställa
krav på att den enskilde är aktiv och gör vad den kan för att få ett jobb.
Arbetsmarknadspolitikens uppgift är att se till att arbetsgivare får den
arbetskraft som de behöver för att rusta de arbetslösa så att de kan ta de
lediga jobben. En solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring bidrar
till nödvändig omställning och är en del av en väl fungerande
arbetslinje.
Vi står inför ett arbetsliv där kunskapskraven kommer att fortsätta att
öka i många yrken. Individers rörlighet och arbetsmarknadsvärde
kommer att avgöras av deras utbildning och kompetens och Sveriges
framtid som konkurrenskraftig kunskapsnation avgörs av de investeringar vi gör nu. Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden kommer
att fortsätta. Fler kommer att behöva gå från ett jobb till ett annat.
Omställning måste bli lättare för människor – inte svårare. Vid sådana
processer är det viktigt att tidiga insatser görs, så att de som riskerar
uppsägning kan gå vidare till nya jobb eller till utbildning innan
arbetslösheten är ett faktum.

Utbildning är den enskilt vikigaste insatsen för att stärka Sveriges
konkurrenskraft, skapa nya och jobb och bekämpa arbetslösheten. Nya
kunskaper ger nya möjligheter på arbetsmarknaden samtidigt som
företag och offentlig verksamhet får möjlighet att rekrytera personal
med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. I en hårdnande global konkurrens måste Sverige konkurrera med kompetens.
För att hålla uppe sysselsättningen i den lågkonjunktur vi nu går in i är
det centralt att matchningen mot lediga arbeten fungerar. Utbudet av
arbetskraft måste svara mot arbetsgivarnas krav.
Under 2009, ett år med svagt konjunkturläge, var matchningseffektiviteten enligt Arbetsförmedlingen sämre med lägre antal rekryteringar än
vad som motsvarades av konjunkturen. Därmed fick vi färre antal
tillsatta jobb. Detta berodde enligt Arbetsförmedlingen inte på att
sökaktiviteten bland de arbetssökande minskat. Mycket talar enligt
Arbetsförmedlingen i stället för att volymen av anställningsstöd och
kompetenshöjande insatser var otillräcklig i förhållande till konjunkturen. När vi nu går in i en ny period med ökande arbetslöshet och
sysselsättning som viker är det viktigt att vi inte upprepar misstagen.
Regeringen räknar i budgetpropositionen att antalet deltagare i jobboch utvecklingsgarantins s.k. tredje fas kommer att fortsätta öka fram
till 2015. Det stora inflödet till fas 3 beror troligen på den dokumenterat låga aktivitetsnivån i jobb- och utvecklingsgarantin.
Kritiken mot fas 3 har varit massiv. Media har under lång tid
rapporterat om lycksökare och rena skojarföretag som sökt sig till fas 3
och om hur oseriösa arbetsgivare tjänar pengar på de arbetslösa. I juni
beslutade riksdagen på vårt initiativ, att inga nya anvisningar fick
göras till fas 3 förrän bristerna är åtgärdade och att regeringen skyndsamt skulle återkomma till riksdagen, och redovisa vilka insatser som

vidtagits. Detta tillkännagivande har uppenbarligen haft effekt. För
första gången tvingas nu regeringen lyssna till kritiken. Det är ett steg i
rätt riktning att det i budgetpropositionen nu föreslås justeringar av
jobb- och utvecklingsgarantin och fas 3. Regeringen medger också att
jobb- och utvecklingsgarantin inte fungerar tillfredsställande och att
aktivitetsnivån är låg. Resurser ska tillföras för att öka handläggartätheten. Detta är nödvändigt för att öka aktivitetsnivån och höja
kvaliteten i verksamheten.
Men vår huvudkritik kvarstår. Vi vill ha en annan modell där människor
snabbt kommer i jobb med egen försörjning. Personer som trots stora
insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska ha
möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor
genom t.ex. plusjobb inom offentlig eller ideell sektor. Vi föreslår
därför att jobb- och utvecklingsgarantin fasas ut.
9.1.1 Behov av bättre matchning
Arbetsförmedlingen redovisade i juni en prognos där man bedömde att
bristen på arbetskraft kommer att stiga inom allt fler näringsgrenar och
inom alla regioner. Inom vissa yrkesområden kommer det således att bli
allt svårare att finna den arbetskraft som arbetsgivarna vill anställa,
framför allt under år 2012.
Inom följande yrkesområden väntas de största rekryteringsproblemen:
	

 1.	

 Yrken inom teknik och data
	

 2.	


Yrken inom byggnadsarbete samt inom anläggningsverksamhet

	

 3.	


Kvalificerade yrkesarbetare inom industrin

	

 4.	


Vissa yrken inom transport, försäljning och uppdrag

	

 5.	


Högskoleyrken inom hälso- och sjukvård

	

 6.	


Vissa läraryrken

Det finns ännu inget som enligt förmedlingen tyder på att bristen på
arbetskraft skulle innebära ett generellt tryck uppåt på lönerna. Den
enda bransch som signalerat att lönerna påverkats uppåt på grund av
bristen på arbetskraft är IT-sektorn.
Samtidigt som vi riskerar att allt fler företag uppger att de har rekryteringsproblem har vi en långtidsarbetslöshet som stigit kraftigt för att
nu uppgå till nästan var fjärde arbetslös. I dag är 106 000 personer
långtidsarbetslösa, dvs. har varit utan arbete längre tid än sex månader.
Långtidsarbetslösheten som andel av alla arbetslösa har stigit från
knappt 17 procent i juni 2006 till drygt 23 procent i juni 2011. Första
halvåret 2011 befann sig dessutom närmare 100 000 personer i jobboch utvecklingsgarantin. Dessutom har en betydande andel av de
personer som är inskrivna med kortare arbetslöshetstid än sex månader
en försvagad ställning på arbetsmarknaden eftersom de varit inskrivna
från och till som arbetslösa tidigare.
Vi föreslår:
Investera i bättre matchning
Den som är arbetslös och som behöver hjälp för att finna ett nytt jobb
ska få stöd från Arbetsförmedlingen från den första arbetslösa dagen.
Vi vill se tidiga insatser för unga arbetslösa. De ska inte behöva vänta
100 dagar på verkningsfulla insatser. Den sökandes kunskaper och
yrkesfärdigheter ska kunna dokumenteras genom validering. Profilering ska användas för att snabbare kunna identifiera de personer som
riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet.
Arbetsförmedlingens resurser för matchning mot arbete behöver

intensifieras för att vakanser ska kunna tillsättas så snabbt som möjligt.
I matchningsuppdraget ingår också att kunna matcha behov av arbetskraft mot relevanta arbetsmarknadsutbildningar.
I det konjunkturläge vi ser framför oss är det viktigt att arbetet med
matchning kan prioriteras framför jobbsökaraktiviteter brett. Regeringens eget institut för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har
visat att Arbetsförmedlingens roll för stöd och rådgivning i kombination med kontroll i form av regelbundna besök är ett effektivt sätt att få
arbetslösa i arbete. Förmedlingen måste kunna erbjuda långtidsarbetslösa regelbundna möten med handläggare.
Därför väljer vi att omprioritera 700 miljoner kronor från regeringens
coachverksamhet till att förstärka Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet.
Tillsätt en kompetenskommission och investera i
bristyrkesutbildningar
Problemen med mismatch på arbetsmarknaden måste hanteras. En
kompetenskommission bör tillsättas. Dess syfte ska vara att föreslå
åtgärder som gör att företag och branscher hittar rätt kompetens vid rätt
tillfälle. Det handlar både om att studera och föreslå åtgärder på
nationell nivå och om att kartlägga behov lokalt och regionalt.
Kommissionen ska kunna inhandla olika former av utbildningar eller
andra lämpliga åtgärder från privata såväl som offentliga utbildningsföretag, från universitet, högskolor och kommuner. Åtgärderna ska vara
inriktade på de aktuella kompetensbehov arbetsgivarna har, på såväl
gymnasial som eftergymnasial nivå. Syftet ska vara att föreslå åtgärder
som har största möjliga sysselsättningseffekt, givet de resurser
kommissionen får till sitt förfogande. Kommissionen ska också kunna
ge stöd till arbetsgivare som anställer personal för att bidra till
kompetensutveckling inom företagets regi. Kommissionen ska också få

i uppdrag att analysera vad som kan göras för att öka söktrycket till
utbildningar som bedöms som strategiska för näringsliv och offentlig
sektor, men som i dag har svårt att fylla sina utbildningsplatser.
Kommissionen ska bestå av företrädare för näringslivets branschorganisationer, små och stora företag, kommuner, stat och fackföreningar.
Vi vill öka antalet platser inom den yrkesinriktade
arbetsmarknadsutbildningen med inriktning mot bristyrken utöver vad
regeringen föreslagit och satsar 1 miljard kronor för åren 2012–2015
för ytterligare ca 4 600 platser med inriktning mot bristyrken.
Med en snabbt föränderlig arbetsmarknad med ökande kompetenskrav
blir det allt mer otidsenligt att bara vissa få utvalda yrkesutbildningar
bedrivs som arbetsmarknadsutbildning trots att efterfrågan på även
andra utbildningar är stor på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsutbildning är en dyr form av utbildning, i allmänhet
avsevärt dyrare än reguljär utbildning och utbudet är med nödvändighet begränsat. Samtidigt finns det stora möjligheter att inom ramen för
yrkesvux, yrkeshögskolan, vuxenutbildning och även inom vissa
högskoleutbildningar skapa utbildningsmöjligheter som passar väl till
den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför
att Arbetsförmedlingen ges möjlighet att i en utvärderingsbar försöksverksamhet bevilja arbetslösa möjligheter att studera inom den
reguljära utbildningen med samma villkor som inom arbetsmarknadsutbildningen, dvs. med samma ersättningsnivå.
Utbildningen bör kunna bedrivas under maximalt ett läsår. Besluten
måste grundas på en individuell bedömning och en individuell handlingsplan där tidigare utbildning, validering av befintlig kompetens
och en bedömning av individens jobbchanser efter utbildning blir
avgörande.

9.1.2 Generationsväxling
Det kan synas som en paradox i dessa dagar av hög arbetslöshet att vi
inom en nära framtid kommer att ha betydande generella problem med
tillgången till arbetskraft, detta till följd av den demografiska
omställning som är nära förestående.
Generationsväxlingen kommer att utgöra en stor utmaning, eftersom
tillskottet av arbetskraft stagnerar om nuvarande förutsättningar består
avseende arbetskraftsdeltagande. Mellan åren 2010 och 2015 sker extra
stora pensionsavgångar från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har
redovisat en analys av hur avgångarna påverkar olika branscher och
regioner framöver. Under åren 2010 till 2015 växer arbetskraften av
demografiska skäl endast i storstadslänen medan den minskar i stora
delar av övriga landet. Vissa branscher och regioner kommer sannolikt
att drabbas av betydande rekryteringsproblem, främst under de kommande 5 åren. Sammantaget beräknas omkring 1,6 miljoner personer
lämna arbetslivet av åldersskäl fram till 2025, vilket är 250 000 fler
åldersavgångar än under de gångna 15 åren.
För första gången i modern tid kommer antalet nytillträdande ungdomar
att vara lägre än åldersavgångarna på riksnivå. Av landets län är det
endast tre, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland, som får fler
ungdomar och som redovisar gynnsamma balanstal för perioden 2010–
2025. Alla andra län får betydligt färre ungdomar som träder in på
arbetsmarknaden än antalet åldersavgångar. Gotland, Norrbottens och
Dalarnas län är de tre län där situationen kommer att bli som svårast.
Lägst balanstal redovisas i glesbygdskommuner samt övriga små
kommuner med mindre än 12 500 invånare.
Under samma period väntas också 44 procent av de anställda inom
offentlig sektor lämna arbetsmarknaden. Det motsvarar 640 000

personer. Med nuvarande inflöde väntas ett tillskott på 465 000 personer. Det betyder en skillnad på drygt 175 000 personer, utifrån nuvarande förutsättningar. Den offentliga sektorn riskerar därmed att få
betydande svårigheter att fylla åldersavgångarna.
Till en del kommer arbetstillfällen att bortrationaliseras och nya kompetenskrav att ställas på andra lediga jobb. Inom industrin bedöms att
sysselsättningen kommer att minska framöver, vilket innebär att det
framtida tillskottet kan komma att balansera åldersavgångarna på
nationell nivå. Däremot kan underskotten regionalt på utbildad arbetskraft bli betydande. Detsamma gäller yrken med krav på längre
utbildning.
Det demografiska tillskottet av personer i arbetskraften under perioden
2010–2025 kommer uteslutande från de utlandsfödda. Arbetskraftens
förändring under de kommande årtiondena handlar således mycket om
de utlandsföddas möjligheter att komma ut i arbetslivet. Eftersom
arbetskraftsdeltagandet i delar av gruppen är lågt, inte minst bland
kvinnorna, finns här den största arbetskraftspotentialen. Drygt 100 000
utrikes födda står idag utanför arbetsmarknaden.
Arbetskraftspotential finns även att tillgå bland grupper med sämre
konkurrensförmåga och en svagare förankring på arbetsmarknaden.
Arbetslösa med en bakgrund inom yrken som inte längre efterfrågas,
ungdomar som inte fullföljt gymnasiet eller vars utbildning inte
matchar efterfrågan på arbetskraft, funktionshindrade, långtidssjuka
och förtidspensionerade med nedsatt arbetsförmåga samt äldre
arbetskraft liksom personer som är geografiskt bundna till områden där
det saknas arbetstillfällen utgör också delar av arbetskraftsreserven.

Vi föreslår:
Utbildningsvikariat och traineeplatser för unga
För att underlätta generationsväxling inom offentlig sektor föreslår vi
en satsning på utbildningsvikariat inom vård och omsorg. Anställda får
möjlighet att komplettera och bygga på tidigare utbildning samtidigt
som en långtidsarbetslös får arbetslivspraktik och en möjlighet till
vidare anställning i en viktig framtidsbransch. Kostnaden för 1 200
platser bedömer vi till 600 miljoner kronor per år, medel som vi vill
tillföra från 2012.
Vi vill också införa traineeplatser för unga under 26 år både i offentlig
och i privat verksamhet. Vi föreslår att dessa inrättas genom kreditering
av arbetsgivarnas skattekonton för en ungdom som anställs med
traineelön. Tidigare arbetslöshetsperiod ska inte utgöra kriterium för att
komma ifråga för insatsen.
Alla arbetsgivare ska kunna ansöka om att anställa en trainee under
förutsättning att
	

 1.	


man kan visa upp behov av nyrekrytering till följd av
generationsväxling inom en period av 1–3 år

	

 2.	


det finns en godkänd handlingsplan med ett tydligt
utbildningsinnehåll; den traineeanställde ska få kunskaper om
arbetsplatsen och branschen och ges möjlighet att pröva
på arbetsplatsens olika avdelningar och verksamheter

	

 3.	


det finns en utsedd handledare på arbetsplatsen.

Arbetsmarknadens parter ska sluta avtal om traineeanställningarna.

Vi föreslår att arbetsgivarens skattekonto krediteras med 1,5 gånger
arbetsgivaravgiften för ett belopp motsvarande 2 miljarder kronor per
år. Detta beräknar vi på sikt kunna ge närmare 20 000 traineeplatser.
Reformering av etableringen av nyanlända
Vi anser att det finns stora brister i etableringsreformen. Bland annat
tar det för lång tid att få en individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen och för lång tid att gå från bidrag till självförsörjning. För
att långsiktigt öka sysselsättningen bland utrikes födda vill vi förstärka
kvaliteten genom omprioriteringar av de statliga medlen i syfte att höja
kvaliteten på etableringsinsatserna för nyanlända. Vi är kritiska till sfibonusen som infördes permanent den 1 juli 2010 eftersom vi menar att
den är ineffektiv och orättvis och förknippad med stora dödviktskostnader. Den gynnar ensidigt personer med goda förutsättningar att
tillgodogöra sig sfi-undervisningen bonusen förutan, samtidigt som
personer med stora svårigheter att lära sig svenska inte kan få del av
bonusen trots relativt stora framgångar i sin språkinlärning. Vi är även
kritiska till systemet med etableringslotsar. Vi menar att resurserna gör
större nytta inom ramen för Arbetsförmedlingen om de utnyttjas för
validering, arbetspraktik och grundläggande utbildning i kommunal
regi. Kommunerna har ofta goda möjligheter att erbjuda språk- och
arbetspraktik samt ansvarar för grundläggande utbildning.
Det är viktigt att kommunernas intressen av effektiva insatser tidigt i
etableringsprocessen beaktas. Dessa löper ju risken att stå med
försörjningsansvaret i de fall som Arbetsförmedlingen prioriterar fel
eller åtgärder kommer för sent och således inte i tillräcklig utsträckning leder till arbete eller studier. Även om vi tror att kommunerna har
starka intressen av att vara behjälpliga när det gäller t.ex. att tillhandahålla praktikplatser och till del även grundläggande utbildning tror vi
att det behövs nya former för effektivare samverkan mellan

arbetsförmedling och berörd kommun. I vissa kommuner fanns tidigare
en väl fungerande verksamhet för att hjälpa nyanlända till arbete, en
verksamhet som nu nedmonteras när ansvaret gått över till Arbetsförmedlingen. Det är olyckligt att den kompetens och de nätverk som finns
upparbetade i dessa kommuner inte tas tillvara i den nya organisationen. Vi föreslår därför att även kommuner ska kunna komma i fråga för
att bedriva lotsverksamhet genom avtal med Arbetsförmedlingen.
Totalt för vi över 100 miljoner kronor från sfi-bonus samt 600 miljoner
kronor från lotsverksamheten för 2012 och framåt för insatser i
Arbetsförmedlingens regi syftande till ökad samverkan med kommunerna kring högre kvalitet i etableringsinsatserna för de nyanlända.
Vi vill också att systemet med etableringsersättning ses över i syfte att
säkerställa att färre nyanlända blir beroende av kompletterande
försörjningsstöd för sitt uppehälle.
9.1.3 Varje arbetad timme behövs för välfärdens framtida
finansiering
Vi socialdemokrater är övertygade om att en fortsatt god utveckling i
vårt land förutsätter en skattefinansierad välfärd som grund för
riskspridning mellan individer och över livet. Mer arbete och fler
arbetade timmar måste bli huvudspåret för att välfärden ska kunna
finansieras solidariskt i framtiden. Varje arbetad timme kommer att
behövas.
Vi tror det är både möjligt, rimligt och önskvärt att utnyttja olika vägar
för att öka antalet arbetade timmar i ekonomin. Om sysselsättningsgraden i åldersgruppen 16–64 år återgår till den nivå som rådde i början
av 1990-talet, dvs. 83 procent, skulle detta i sig finansiera ökade
kostnader motsvarande ca 200 miljarder kronor. Fler sysselsatta som
idag står utanför arbetsmarknaden skulle dessutom innebära att de

offentliga systemen avlastades kostnader för försörjning av arbetslösa,
sjukskrivna och socialbidragsberoende, vilket i sig skulle öka möjligheten att finansiera offentliga tjänster av god kvalitet.
Ytterligare bidrag kan komma från yngre som får möjlighet att etablera sig snabbare i yrkeslivet än vad som gäller idag samt från äldre som
orkar, vill och får arbeta högre upp i åldrarna.
Vi föreslår:
Tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd som
börjar arbeta
Försörjningsstödet är utformat för att utgöra ett yttersta skyddsnät för
personer med sociala problem och är ursprungligen inte tänkt för
personer vars främsta försörjningshinder är arbetslöshet. Så är idag
fallet för drygt 100 000 personer, 38 procent av de personer som 2010
fick försörjningsstöd.
Det kanske största problemet med försörjningsstöd för personer i
denna situation är behovsprövningen som innebär att försörjningsstödet minskas fullt ut med intjänad inkomst om den arbetslöse hittar ett
arbete. Vi är övertygade om att alla människor som har arbetsförmåga
vill arbeta och försörja sig själva. Men för den som är ekonomiskt
beroende av försörjningsstöd innebär nuvarande ordning att försörjningsstödet minskar krona för krona motsvarande den intjänade arbetsinkomsten efter skatt. Nuvarande jobbskatteavdrag är här helt verkningslöst. Marginalskatten för en person med försörjningsstöd blir 100
procent. Även för personer med etableringsersättning finns idag
problemet med höga marginaleffekter under pågående etablering, även
om problemen här är mindre.

Då arbetslösa med försörjningsstöd sällan kan påräkna ett heltidsarbete
utan vanligtvis erbjuds deltidsarbete eller enstaka timmar blir följden
ofta att en arbetsinsats inte leder till någon som helst förbättring av
personens ekonomiska situation. Detta är inte rimligt.
I syfte att stödja arbetsinträde för arbetslösa med försörjningsstöd anser
vi att det är motiverat med ett relativt betydande ekonomiskt stöd,
förutsatt att detta ges under en begränsad tid. Därmed vill vi undvika
permanenta skillnader i lön efter skatt för lika arbetsinsatser. Riktad till
rätt individer kan en inkomstskillnad accepteras övergångsvis. Viktigt
är också att personer utökar sin arbetstid och sina arbetsinkomster.
Därmed ökar sannolikheten att inkomsten efter skatt efter perioden med
den tillfälliga skattekrediten överstiger socialbidragsnormen.
Vi föreslår en skattekreditering på 30 procent av bruttoarbetsinkomsten
för arbetslösa med försörjningsstöd som inleder förvärvsarbete.
Krediteringen är tidsbegränsad till sex månader. För att få skattekreditering ska man ha varit arbetslös och uppburit försörjningsstöd i minst
sex månader. Skattekrediteringen erhålls endast för bruttoinkomster upp
till socialbidragsnormen. Försörjningsstöd ska inte kunna reduceras
med anledning av skattekrediten. Följdändringar i berörd lagstiftning
ska säkerställa att skattekrediteringen tillfaller individen. Reformen
beräknas minska statens intäkter med 420 miljoner kronor per år. För
den offentliga sektorn som helhet bedöms förslaget dock som
kostnadsneutralt.

Samlade resurser för personer med svag anknytning till
arbetsmarknaden
För personer med behov av stöd och insatser inom ett flertal områden
till följd av en komplex problemsituation där arbetslöshet ingår som en
del och som befinner sig långt från arbetsmarknaden måste nya och
helt andra möjligheter än hittills erbjudas. De ska kunna få tillgång till
en kraftsamling för att ta sig in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.
Det kan handla om personer som aldrig fått en chans till jobb till följd
av en funktionsnedsättning, om dem som varit arbetslösa eller sjuka
under mycket lång tid eller om dem som av andra skäl behöver ett mer
omfattande stöd.
Vi vill skapa en kraftsamling med möjlighet till personlig handlingsplan med resurser för individuellt anpassade insatser utifrån varje
enskild individs behov. Genom att slå samman delar av Arbetsförmedlingen och delar av Försäkringskassan och samtidigt tillföra nya
resurser till en gemensam organisation vill vi erbjuda människor en
kraftsamling för att komma in på eller tillbaks till arbetsmarknaden.
Individen ska själv ansöka om att få tillhöra Kraftsam och bara de som
har stora och/eller komplexa behov som inte kan tillgodoses inom den
reguljära arbetsmarknadspolitiken kan beviljas detta stöd.
Den som antas ska omedelbart få en kvalificerad personlig handläggare som tillsammans med den enskilde utarbetar en individanpassad
insatsplan. När insatsplanen har godkänts och kvalitetssäkrats får man
en samlad ram av medel, ”en påse pengar”, för att finansiera och
upphandla de olika insatser som krävs från olika aktörer. Det kan vara
myndigheter, kommuner men även organisationer eller privata aktörer,
allt anpassat efter varje individs särskilda behov. Kraftsam ska lösa
problemet för dem som i dag vanligtvis hamnar mellan olika myndigheters ansvarsområden och där ingen aktör i dag har ansvaret för

helheten. Det gäller personer som kan ha behov av både utbildning,
rehabilitering, praktik samt medicinska och sociala insatser kombinerade i ett samlat fungerande handlingsprogram.
För att bli antagen till Kraftsam ska det inte ställas upp stela tidsgränser, det individuella behovet ska styra. Kommunerna ska erbjudas att
teckna samarbetsavtal med sitt lokala Kraftsamkontor. När kommunen
och Kraftsamkontoret kommit överens om villkoren för samverkan bör
det bli möjligt att sammanföra både de samlade statliga resurserna och
de kommunala för att skapa så bra individuella handlingsplaner som
möjligt samtidigt som även personer inom kommunens ansvarsområde
kan få tillgång till de samlade resurserna. Kommunerna ska erbjudas att
teckna samarbetsavtal med sitt lokala Kraftsamkontor. Även samarbete
med landstingen är av stor vikt.
Kraftsamlingen ska leda till att människor kan försörja sig själva genom
eget arbete. Det kan ske på den reguljära arbetsmarknaden med eller
utan olika former av stöd och anpassning eller genom en subventionerad anställning som t.ex. lönebidrag eller plusjobb (se nedan).
Kraftsam kan ses som en vidareutveckling av Finsam och kräver att
barriärer mellan de olika myndigheterna rivs och att resurserna kan
användas mer flexibelt och samlat utifrån individens behov. Kraftsam
innebär en rejäl ambitionshöjning och en förändrad organisation.
Kraftsam måste därför byggas upp successivt för att säkerställa
kvaliteten när det gäller både bedömningar och insatser. Vi vill därför
inleda med en försöksverksamhet på någon eller några platser under
2012.

Inrätta plusjobb och påbörja en utfasning av jobb- och
utvecklingsgarantin
Vi är övertygade om att de allra flesta som idag är långtidsarbetslösa
kan få jobb på den reguljära arbetsmarknaden, givet att rätt insatser
sätts in. Men vi vet också att det finns personer som trots utbildning
och aktiva insatser ändå har stora svårigheter att få ett jobb på den
reguljära arbetsmarknaden. För många av dessa är inte heller
nystartsjobb ett bra alternativ. För oss är det en självklarhet att också
dessa personer ska ges möjlighet att arbeta på rimliga villkor med
meningsfulla uppgifter och inte kunna utnyttjas som gratis arbetskraft.
Vi ser därför behov av en ny form av subventionerade anställningar
med en väsentligt högre grad av subvention, i princip hela lönekostnaden, för dem som under mycket lång tid stått mycket långt från
arbetsmarknaden. Vi avsätter 500 miljoner kronor på inkomstsidan per
år genom skattekreditering till arbetsgivare för 1 500 anställningar
inom kommuner och landsting samt inom den ideella sektorn. Plusjobben ska kunna vara under en längre tid, men omprövas efter två år.
Arbetsmarknadens parter ska sluta avtal om plusjobben.
Fler OSA-anställningar
Vi vill utöka antalet OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete)
riktade till personer med psykiska funktionshinder. Vi föreslår ökade
resurser för ca 1 400 platser från 2012. Kostnaden för detta bedömer vi
till 400 miljoner kronor per år.

9.7 Ett hållbart arbetsliv
Vi socialdemokrater välkomnar det moderna arbetslivet. Det är på
många sätt resultatet av det som arbetarrörelsen under lång tid slagits
för. Tunga lyft, slitiga och farliga miljöer har försvunnit för väldigt
många löntagare. Arbetsorganisationerna är mer platta och inflytandet
över det egna arbetet större. Möjligheterna till karriär och personlig
utveckling i jobbet ökar för många. Ny teknik har underlättat mycket
arbete samtidigt som arbetet blivit mer intellektuellt utmanande.
Vi vill fortsätta den utvecklingen, för vi tror på ett modernt arbetsliv där
de anställdas intressen står i centrum. Vi tror på ett arbetsliv där
människor trivs, har möjligheter till inflytande över sin arbetssituation
och kan utvecklas i jobbet. Det är en avgörande del av den kunskapsbaserade ekonomi och den värdeburna tillväxt som vi vill se för
Sverige.
Arbetslivet genomgick stora förändringar under 1990-talet. Många
arbetsplatser pressade under lågkonjunkturen kostnaderna genom att
öka arbetsbördan på de anställda. Fler anställningar blev tillfälliga och
osäkra. Färre skulle uträtta mer. Från 1990 till 1996 minskade antalet
sysselsatta med 11 procent men antalet arbetade timmar med bara 6
procent. Samtidigt minskade antalet arbetstillfällen genom rationalisering inom företag och utflyttning av stödfunktioner, till exempel
underhåll och reparationer. Det medförde att tjänstesektorns andel växte
till följd av omfördelningen av industriarbeten till servicetjänster. Inom
själva produktionen skedde också förändringar. Organisering av företag
i hårt konkurrerande produktionskedjor bidrog till att arbetstillfällen
försvann. Även den offentliga sektorn påverkades starkt av den ekonomiska krisen i mitten av 1990-talet och kommunerna tvingades att säga
upp många anställda.

Just nu pågår en tudelning av arbetsmarknaden med en uppdelning av
arbetskraften i ett centrum och i en periferi. Å ena sidan har många
människor fasta, relativt trygga anställningar. Å andra sidan finns en
växande grupp som har otrygga anställningar och som rör sig in och ut
ur arbetslivet med perioder av arbetslöshet där emellan. Dessutom ser
vi allt fler som är mer eller mindre permanent utestängda från
arbetslivet.
Många av de nya jobb som växer fram är inriktade på tjänster och
service. Vi ser en utveckling av fler mobila jobb där arbetet utförs på
många olika platser. Vi ser mer av ensamarbete. På många arbetsplatser har trycket på medarbetarna ökat. Prestationskraven är höga,
det handlar om att vara flexibel, smidig och ha den rätta kompetensen.
Hård konkurrens, slimmade organisationer och ständiga omorganisationer och rationaliseringar ökar stressen och belastningen.
Under vårt arbetsliv byter vi numera jobb i en ökad takt. Arbetsmarknaden blir också mer internationell. Vi står inför ett arbetsliv där
kunskapskraven kommer att fortsätta att öka i många yrken. Individers
rörlighet och arbetsmarknadsvärde kommer att avgöras av deras
utbildning och kompetens och Sveriges framtid som konkurrenskraftig
kunskapsnation avgörs av de investeringar vi gör nu. Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden kommer att fortsätta. Fler kommer att
behöva gå från ett jobb till ett annat. Därför behöver vi en kompetensförsäkring. Omställning måste bli lättare för människor – inte svårare.
Vid sådana processer är det viktigt att tidiga insatser görs, så att de
som riskerar uppsägning kan gå vidare till nya jobb eller till utbildning
innan arbetslösheten är ett faktum.
Dessa förändringar och nya utmaningar kräver också att vi investerar i
ett strukturerat arbetsmiljöarbete. Alla människor har rätt att arbeta i en
trygg och säker arbetsmiljö som ger yrkesmässig och personlig

utveckling, och som främjar jämställdhet och en social gemenskap. Alla
ska kunna avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och
psykisk hälsa. Alla människor har rätt att vara stolta över sitt jobb. Vi
vill skapa ett hållbart arbetsliv med trygga, säkra och utvecklande
arbeten.
Den borgerliga regeringen har minskat anslaget till Arbetsmiljöverket
med över 157 miljoner kronor. Det har inneburit att delar av den
verksamhet som är inriktad på att förebygga risker genom kontroll och
tillsyn har skalats bort. Antalet inspektioner har minskat med nästan 30
procent sedan 2006.
Medlen till funktionsutbildning av skyddsombud, huvudskyddsombud
och regionala skyddsombud; RSO togs bort när regeringen lade ned
Arbetslivsinstitutet. Under de senaste åren har vi sett att allt färre
skyddsombud genomgår utbildning och får därmed svårare att ställa
krav på arbetsmiljöarbetet.
Sverige och de övriga nordiska länderna har en extremt könssegregerad
arbetsmarknad. Kvinnor och män arbetar i olika sektorer, inom olika
yrkesgrupper och på olika positioner. Kvinnor och ungdomar används
alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på arbetsplatser. De anlitas vid
behov och vid arbetstoppar – men slås ut lika snabbt som de kommer
in. Kvinnor får i högre grad deltidsanställningar och tidsbegränsade
anställningar istället för fasta jobb. Bland män dominerar heltidsanställningar. Korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona
arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling i
jobbet.
Under de senaste 10–15 åren har vi sett en dramatisk ökning av antalet
rullande visstidsanställningar. Främst är det ungdomar och kvinnor som
riskerar att fastna i olika korta anställningar som staplas på varandra. Vi

föreslår att det införs en begränsningsregel för hur länge rullande
visstidsanställningar kan fortgå. Regeringens aviserade förslag om att
individen ska gå till domstol för att få rätt till fast tjänst kommer inte
att ge effekt. Det krävs istället ny lagstiftning. Visstidsanställningar
ska inte kunna staplas på varandra i oändlighet, 24 månaders
visstidsanställning bör automatiskt leda till att anställningen blir fast.
Vi föreslår:
Ökade resurser till Arbetsmiljöverket
För att nå målet om ett hållbart arbetsliv måste arbetsmiljöarbetet
rustas upp. Arbetsmiljöverkets inspektörer måste få resurser så att de
kan jobba förebyggande och effektivt mot risker för liv och hälsa i
arbetslivet och så att fler inspektioner kan utföras och att föreskrifter
och regelverk kan hållas moderna och effektiva. Arbetsmiljöverkets
möjligheter till analyser och kapaciteten för att arbeta med föreskrifter
måste förbättras. Vi vill öka resurserna till Arbetsmiljöverket med 50
miljoner kronor per år (2012–2014), varav 20 miljoner ska öronmärkas
per år till inspektioner i småföretag med hög risk för olyckor och
skador, många visstidsanställda och med stor andel migrerad
arbetskraft.
Medel till regionala skyddsombud
Vi vill successivt rusta upp RSO-verksamheten och anslår 20 miljoner
kronor med inriktning på utbildningsinsatser år 2012, 30 miljoner
kronor år 2013 och 50 miljoner kronor år 2014.
Stärka kvinnors arbetsmiljö
Vi vill initiera ett projekt tillsammans med arbetsmarknadens parter för

att ta fram metoder för att stärka kvinnors arbetsmiljö, med inriktning
på psykosocialt tunga arbetsmiljöer. Vi anslår 20 miljoner kronor år
2012.
Utveckla det moderna arbetslivet
Vi vill se ett nytt utvecklingssamarbete mellan staten, forskningen,
arbetsgivarna och de fackliga organisationerna kring det moderna
arbetslivet. Syftet ska vara att stimulera kompetensutveckling och
humanare villkor i arbetslivet.
Medel till Migrationsverkets tillsynsverksamhet
Vi vill ge Migrationsverket i uppdrag att granska de företag som
godkänts för att anställa gästarbetare i Sverige i syfte att kontrollera att
de betalar ut avtalsenlig lön och uppfyller de överenskomna
arbetsvillkoren. Vi anslår 10 miljoner kronor för detta 2012.
9.8 Jämställdhet för jobb och tillväxt
Arbetslivets villkor är betydelsefulla för att få ett jämställt samhälle.
Det handlar om en trygg anställning och en lön som det går att leva av.
När män och kvinnor delar på ansvaret för både jobb och familj
förbättras den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet.
Sverige och de övriga nordiska länderna har en extremt könssegregerad
arbetsmarknad. Kvinnor och män arbetar i olika sektorer, inom olika
yrkesgrupper och på olika positioner. Kvinnor och ungdomar används
alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på arbetsplatser. De anlitas vid
behov och vid arbetstoppar – men slås ut lika snabbt som de kommer
in. Kvinnor får i högre grad deltidsanställningar och tidsbegränsade
anställningar istället för fasta jobb. Bland män dominerar heltidsanställningar. Korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona

arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling i
jobbet. Siffrorna talar sitt tydliga språk: 18 procent av kvinnorna och
13 procent av männen har en visstidsanställning. Av de sysselsatta
kvinnorna i åldrarna 20–64 år arbetar 66 procent heltid och 34 procent
deltid. Motsvarande andelar för män är 89 respektive 11 procent.

Vi socialdemokrater står för kombinationen av en kvalitativ, väl
utbyggd förskola och en generös och flexibel föräldraförsäkring. Det
ger kvinnor frihet att själva välja sitt liv.

Under de senaste 10–15 åren har vi sett en dramatisk ökning av antalet
rullande visstidsanställningar. Främst är det ungdomar och kvinnor
som riskerar att fastna i olika korta anställningar som staplas på
varandra.

Rätt till heltid

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor ligger runt 50
procent. Att öka deltagande i arbetslivet inte minst bland de utrikes
födda kvinnorna är av avgörande betydelse för att de ska ha möjlighet
att forma fria självständiga liv. De kommer att utgöra ett värdefullt
tillskott av arbetskraft som vi behöver för att kunna finansiera en
offentligt finansierad välfärd till alla framöver.
Svensk familjepolitik har varit ett föredöme för många andra länder,
inte minst för att den innebär en hög kvinnlig förvärvsfrekvens. Men
nu ser vi att utvecklingen går åt fel håll. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män är i dag 5 procentenheter – den högsta på
nästan 20 år. När skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan könen
växer, innebär det inget annat än att våra möjligheter att få nytta av
kvinnors engagemang och kompetens minskar. Det förlorar vi alla på.
Istället för att utveckla den politik som varit så framgångsrik har
omoderna reformer som lägre ersättning vid vård av sjukt barn,
vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng genomförts. Dessa missriktade
reformer försvårar eller försenar dessutom etableringen på arbetsmarknaden för många kvinnor med utländsk bakgrund, med bestående
fattigdom och ekonomiskt beroende som följd.

Vi föreslår:

Den som vill gå upp i arbetstid ska ges möjlighet till det. Vi kan
konstatera att arbetsmarknadens parter inte lyckats lösa denna fråga.
Därför är vi beredda att lagstifta.
Stopp för eviga visstidsanställningar
Vi föreslår att det införs en begränsningsregel för hur länge rullande
visstidsanställningar kan fortgå. Regeringens aviserade förslag om att
individen ska gå till domstol för att få rätt till fast tjänst kommer inte att
ge effekt. Det krävs istället ny lagstiftning. Visstidsanställningar ska
inte kunna staplas på varandra i oändlighet, 24 månaders visstidsanställning bör automatiskt leda till att anställningen blir fast.
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Det så kallade 24-timmarssamhället bärs upp av kvinnor. Att arbeta
kvällar, helger eller delade turer blir allt vanligare. Många tjänstemän
arbetar mycket övertid i långa perioder. Ska det vara möjligt att klara
detta krävs att det finns barnomsorg att tillgå också på dessa arbetstider.
Vi avsätter därför 200 miljoner kronor per år till barnomsorg på
obekväm arbetstid.

Stärk kvinnors arbetsmiljö
Vi vill initiera ett projekt tillsammans med arbetsmarknadens parter för
att ta fram metoder för att stärka kvinnors arbetsmiljö, med inriktning
på psykosocialt tunga arbetsmiljöer. Vi anslår 20 miljoner kronor år
2012.
Höj taket i den tillfälliga föräldrapenningen
Regeringen har valt att försämra den tillfälliga föräldrapenningen som
gäller när föräldrar är hemma för att ta hand om sina sjuka barn. Det
innebär att det är rationellt för den som tjänar mest, oftast pappan, att
fortsätta jobba medan den som vanligtvis tjänar mindre, mamman, är
hemma och vårdar barn. Så cementeras gamla könsroller och så försvårar regeringen för de föräldrar som vill, men inte har råd att dela
ansvaret för barnen. Vi föreslår därför en successiv höjning av taket i
den tillfälliga föräldrapenningen så att den når samma nivå som föräldrapenningdagarna i samband med ett barns födelse.
Avskaffa barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag
Barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag försvårar kvinnors etablering på
arbetsmarknaden, drar resurser från förskolan och minskar barns
möjligheter att anknyta till båda sina föräldrar. Vi vill därför att de
avskaffas.
10 Sociala investeringar
Vi socialdemokrater vill arbeta för ett samhälle där alla människor kan
utveckla sina talanger och förmågor. Där det finns utrymme för
människor att förverkliga sina idéer och göra sina livsval. Ett samhälle
som ger människor frihet att utveckla sina möjligheter kan bara byggas

genom att vi samarbetar, hjälper varandra och respekterar andras rätt på
samma sätt som vår egen.
Socialdemokratin har alltid varit en frihetsrörelse. Vi har kämpat för att
undanröja hinder för människors utveckling. Friheten är både en
individens och kollektivets rättighet. Med gemensamma lösningar har
vi skapat frihet från många orättvisa villkor. Med stora satsningar på
utbildning har vi skapat möjligheter för människor att själva välja hur
de vill leva sina liv.
Strävan efter ekonomisk utveckling och ökad jämlikhet är för oss två
sidor av samma mynt. Samhällen som håller ihop, med stor tillit
människor emellan, har en bättre fungerande demokrati, bättre
ekonomisk tillväxt och lägre brottslighet än samhällen med låg tillit. En
omfattande och generell välfärd ökar tilliten i samhället. Därför bidrar
en stark generell välfärd som ger en bra trygghet till en mer positiv
utveckling av såväl ekonomin som samhället.
De utmaningar som vi står inför ställer nu skärpta krav på politikens
utformning. En åldrande befolkning med färre i arbetsför ålder ökar
kraven på produktivitet hos den arbetsföra befolkningen om en generell
välfärdsmodell ska kunna upprätthållas framöver. Vi, liksom övriga
länder i ett åldrande Europa, måste värna vårt humankapital och dess
kvalitet. En uthållig politik för finansiering av välfärd åt alla förutsätter
uthållig politik som kan tillgodose en stabil skattebas i form av arbetade
timmar. Den kunskapsbaserade ekonomin är beroende av investeringar
inte bara i fast infrastruktur utan också i arbetskraftens produktivitet.
Den nyliberala strategin bygger på uppfattningen att det finns en
motsättning mellan effektivitet och fördelning. Välfärdspolitik betraktas
som en kostnad och inte som något som kan bidra till och skapa
förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Med detta synsätt utgör

välfärdssatsningar endast konsumtion, de kan göras omfördelande men
omfördelningen i sig bidrar inte på något sätt till den ekonomiska
utvecklingen. Från denna utgångspunkt skapas förutsättningar för
ekonomisk utveckling och tillväxt bäst genom att tillräckliga ekonomiska drivkrafter säkerställs och genom insatser som aktiverar arbetskraften och förhindrar passivitet. Sociala utgifter kan bidra till att
utjämna inkomsterna i samhället men gör det samtidigt mindre lönsamt att arbeta och måste därför begränsas.
I ett socialt investeringsperspektiv läggs i stället stor vikt vid vad som
krävs för att ge människor möjlighet att följa med i och bidra till
ekonomins utveckling. Social investeringspolitik syftar till att stärka
våra möjligheter att färdas väl genom livet, vara delaktiga i samhället,
och att kunna följa med i och vara en motor i ekonomins utveckling.
Sociala utgifter, rätt utformade, kan öka vår förmåga att bidra på
arbetsmarknaden och vara delaktiga i samhället – och bidrar därmed
till att göra arbete mer lönsamt. Socialförsäkringar – sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringar – ska inte vara passiv omfördelning av
inkomster utan utgöra delar i en aktiv politik där människor ska kunna
känna trygghet och få stöd för nödvändig förändring och anpassning.
10.1 Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i – avskaffa
barnfattigdomen
En välfungerande familjepolitik som tillgodoser det uppväxande
släktets välfärd utgör basen i den kunskapsbaserade ekonomin.
Centralt är att göra det möjligt och intressant att kunna förena arbetsliv
med livet som förälder. En familjepolitik som ökar kvinnors deltagande i arbetslivet på lika villkor har visat sig vara bra inte bara för jämställdheten utan också för barns kognitiva utveckling. Länder vars
politik aktivt stöder att båda föräldrarna arbetar har visat sig ha de
lägsta nivåerna av fattigdom bland familjer. Hög kvinnlig förvärvs-

frekvens är kopplad både till höga födelsetal och till låga nivåer av
fattigdom bland barn.
Alldeles för många barn växer idag upp i familjer med mycket dålig
ekonomi och sedan en tid tillbaka ökar antalet. EU:s fattigdomsmått
visar att den relativa barnfattigdomen ökat kraftigt under senare år,
framför allt därför att de som redan hade det relativt gott ställt har fått
större inkomster samtidigt som det inte blivit några stora förändringar
för den fattigaste tiondelen av barnfamiljerna. Fler barn än vuxna
räknas som såväl relativt som absolut fattiga. Enligt Rädda Barnen
levde 10 000 fler barn i ekonomisk utsatthet år 2008 än året innan.
Totalt lever 220 000 barn i Sverige idag enligt Rädda Barnens
definition i fattiga familjer.29
Barn som växer upp i fattigdom tvingas alldeles för tidigt att ta ett stort
ansvar för familjens ekonomi. De bor sämre än andra barn, i mer utsatta
områden och går ofta i skolor där allt färre elever klarar
kunskapskraven. Många tvingas av ekonomiska skäl avstå från att delta
i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter och kan heller inte delta i aktiviteter
inom skolan som är förknippade med kostnader. Glasögon till barnen är
för många familjer en utgift som inte ryms inom familjens budget.
Att växa upp i fattigdom har stora negativa effekter för framtida
arbetsmarknadsanknytning och ökar risken för utanförskap och låga
livsinkomster. Forskning har visat att ekonomiska levnadsförhållanden
under de första åren i ett barns liv har stark koppling till fullföljande av
grundläggande utbildning. Det gäller särskilt för barn i familjer med de
allra lägsta inkomsterna. En politik mot barnfattigdom är således inte
bara en politik för minskade klyftor och ökad social sammanhållning
utan också en politik för framtida jobb och tillväxt.
Gemensamt för föräldrar i fattiga familjer är ofta att de antingen saknar
jobb eller jobbar deltid. Många familjer är beroende av försörjningsstöd

och föräldrarna står långt från arbetsmarknaden. Som Rädda Barnen
har redovisat är risken för fattigdom störst bland barn till ensamstående och barn till utrikes födda.
En aktiv arbetsmarknadspolitik med fler arbetande föräldrar är den
allra viktigaste åtgärden för att bekämpa barnfattigdomen. Generell
välfärd spelar också stor roll för möjligheterna att minska barnfattigdomen. En välfärd som omfattar alla jämnar ut chansen att förverkliga
alla barns livsdrömmar, minskar de ekonomiska klyftorna och ökar
den sociala sammanhållningen.
Vi socialdemokrater menar att det ska råda nolltolerans mot
barnfattigdom. Vi har satt upp som mål att avskaffa barnfattigdomen.
Det är ett långsiktigt mål som vi vill nå genom att se till att barnens
föräldrar får arbete och genom att investera i våra barns och ungas
framtid. Vi kommer att ta fram ett brett program för att avskaffa
barnfattigdomen.
Vi föreslår:
Rätt till heltid
Kvinnor och ungdomar används alltför ofta som flexibilitetsbuffertar
på arbetsplatser. De anlitas vid behov och vid arbetstoppar – men slås
ut lika snabbt som de kommer in. Kvinnor får i högre grad
deltidsanställningar och tidsbegränsade anställningar istället för fasta
jobb. Bland män dominerar heltidsanställningar. Vi är beredda att
lagstifta om rätt till heltid.
Barnomsorg på obekväm tid
Många arbeten idag kräver att man kan arbeta kvällar och nätter. För
många, inte minst ensamstående, kan det vara väldigt svårt att förena
arbetsliv med föräldraskap. Vi vill stimulera fler kommuner att
tillhandahålla barnomsorg på obekväm tid och avsätter 200 miljoner
kronor för detta 2012.

10.7 Översyn av vinst och konkurrens i välfärden
För socialdemokratins del är det viktigt att säkerställa att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Vi vet att den demografiska
utvecklingen i vårt land innebär att behovet av insatser inom omsorg
och sjukvård kommer att öka kraftigt. Samtidigt som ett fortsatt
effektiviseringsarbete kommer att vara nödvändigt, menar vi att
restriktivitet måste iakttas när det gäller att låta skattemedel försvinna
ur privat driven välfärd.
Möjligheterna att följa upp hur skattemedel används är fundamental
från demokratiska utgångspunkter. Därför måste det ställas krav på
transparens och meddelarfrihet. Det finns också behov av ett regelverk
som säkerställer att en likvärdig kvalitet kan upprätthållas i såväl
kommunal som privat verksamhet. Det kan exempelvis handla om hur
många timmar lärarledd undervisning en skola måste erbjuda, huruvida
elever med behov av stöd får det, eller vilka krav som ska uppfyllas på
lokaler, måltider etc.
Att betydande resurser lämnar den offentliga sektorn för att hamna hos
aktieägare är inte acceptabelt ur skattebetalarnas synvinkel. Det är
därför motiverat att begränsa möjligheterna för företag som utövar
verksamhet inom skattefinansierade verksamheter att föra ut stora
överskott ur verksamheten. Utformningen av sådana begränsningar bör
skyndsamt utredas. Särskilt angeläget är det att se över huruvida
riskkapitalbolag är lämpliga som ägare av välfärdsverksamheter.
I ett internationellt perspektiv är det ovanligt att tillåta att vinst tas ut ur
skattefinansierad verksamhet. I Danmark, Norge och Finland tillåts inte
privata skolor att gå med vinst som delas ut till aktieägare. Blir det vinst
ska den gå tillbaka in i skolans verksamhet. I Nederländerna och i
Kanada gäller samma sak för såväl sjukvård som skolor – ett överskott

ska återinvesteras i verksamheten. I Norge drivs sjukhusen i en
särskild associationsform, icke vinstdrivande bolag.
En utredning om konkurrens och effektiv användning av skatter i
välfärden bör ta sin utgångspunkt i bland annat följande:
	

 •	


Likalydande och höga krav på kvalitet ska ställas på privat,
kooperativ och kommunal verksamhet.

	

 •	


Det ska vara möjligt för elever, patienter och brukare att ta del
av jämförelser som belyser kvalitet, resultat och inriktning av
olika verksamheter.

	

 •	


En offentlighetsprincip ska gälla i all skattefinansierad
verksamhet. Idag gäller inte offentlighetsprincipen privata
huvudmän.

	

 •	


Anställda i skattefinansierad verksamhet ska ha rätt till
meddelarfrihet. Idag gäller meddelarfriheten enbart anställda i
offentligt driven verksamhet.

	

 •	


	

 •	


Även lex Sarah ska utvidgas till att gälla anställda i all
skattefinansierad verksamhet. Reglerna i lex Sarah om att de
anställda i äldre- och handikappomsorgen har både rätt och
skyldighet att anmäla missförhållanden till socialnämnden
gäller idag inte i privata verksamheter, där istället rapportering
ska ske till bolaget.
Ett grundläggande krav i skattelagstiftningen bör vara att de
koncerner som äger företag inom vård, skola och omsorg inte
tillåts att undandra vinster från beskattning genom att tillämpa
orimligt höga räntesatser på internlån mellan koncernbolag och

dotterbolag.
	

 •	


Fördelningen av skattemedel mellan kommuner ska ske enligt
de principer som fastställs i det svenska
skatteutjämningssystemet. Det är inte rimligt att en kommuns
skattemedel förs över till andra kommuner genom interna
transaktioner i vård- och skolkoncerner, på ett sätt som är mer
eller mindre osynligt för medborgarna.

En starkare garanti för att skattemedel används i
välfärdsverksamheterna bör kunna leda till ökade möjligheter för andra
typer av aktörer att få ett större utrymme än idag, när de ofta trängs
undan av starka finansintressen. Vi ser gärna att personal- och
föräldrakooperativ samt ideella föreningar och stiftelser ökar sitt
engagemang inom vård, skola och omsorg. En sådan utveckling kan
förhoppningsvis också innebära att den regionala obalansen minskar
och valfriheten ökar också utanför de större städerna.
10.7.1 Välfärd, konkurrens och vinst
Efter de senaste årtiondenas omfattande reformer på välfärdens område
finns det många skäl att se över styrningen av välfärden och vad som
kan förbättras.
Det har gjorts förvånande få övergripande utvärderingar av effekterna
av de senaste decenniernas omfattande förändringsarbete på välfärdens
område. I en forskningsantologi från Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle (SNS) utgiven i september 2011 (Konkurrensens
konsekvenser) dras följande slutsats efter en omfattande genomgång av
de senaste decenniernas privatiseringar och konkurrensutsättningar:
”Den främsta slutsatsen är att kunskapsläget inom många områden är
anmärkningsvärt begränsat.” Samtidigt konstaterar man i rapporten:

”De befintliga forskningsresultaten visar på varken några entydiga
effektivitetsvinster eller förluster i form av lägre offentliga utgifter för
välfärdstjänsterna.”
Den privata vården i Sverige domineras av fem stora koncerner, varav
tre ägs av riskkapitalbolag. Dessa tre företag har tvister med Skatteverket om flera hundra miljoner kronor. Det är vanligt att riskkapitalbolagen är registrerade utomlands och att ett moderbolag i en vårdkoncern lånar ut pengar till mycket hög ränta till sina dotterbolag. Den
höga räntan gör att vinsten blir minimal i Sverige. Istället redovisas
vinsten i länder med betydligt lägre företagsskatter än i Sverige.
Med anledning av vårdkoncernernas ägarförhållanden och interna
transaktioner är det mycket svårt att få fram tillförlitliga uppgifter om
vårdföretagens vinster. Generellt är sektorn mycket lönsam. Enligt
SCB låg avkastningen på totalt kapital på 15 procent år 2009 för
privata företag inom vård, skola och omsorg. Företagen inom hälsooch sjukvård är allra mest lönsamma – där ligger avkastningen på 16
procent. Detta kan jämföras med 8 procent för alla privata företag i
landet.
Två tredjedelar av friskolorna drivs i associationsformer som syftar till
att maximera ägarnas ekonomiska nytta. Av de fyra största friskolekoncernerna i Sverige ägs tre av riskkapitalbolag. De stora utbildningskoncerner, som vuxit fram sedan 1990-talet, har stadigt ökat sin
andel av friskolemarknaden. Ägarkoncentrationen beräknas öka
framöver.
Det är svårt att få fram uppgifter om utbildningskoncernernas vinstuttag. Liksom i vårdsektorn torde merparten av friskolornas överskott
inte tas ut som ren vinstutdelning. Vinsterna realiseras istället vid

försäljning, höga internräntor eller andra komplicerade transaktioner
mellan olika företag inom samma koncern.
Trots den snabba expansion som har skett under de senaste åren var
avkastningen på totalt kapital bland de privatägda skolorna 10 procent
under 2009 jämfört med 8 procent för näringslivet i stort.
Det vi ser idag är en utveckling mot en oligopolmarknad för vård,
omsorg och utbildning. Såväl den privat drivna vården som skolan
domineras av ett fåtal stora koncerner. Den starka lönsamheten i
branschen indikerar att det finns effektivitetsvinster att göra i den
offentligt drivna välfärden, men visar också att de effektivitetsvinster
som görs hos privata huvudmän idag inte kommer brukare eller
skattebetalare till del. Det finns alltså all anledning att se över hur
skattemedlen kan användas på ett bättre sätt, oavsett driftsform.

659 Marknadsförings- och
reklamverksamheter od.
SW . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt
661 Kemikalier
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen
663 Drycker, njutningsmedel
664 Livsmedel
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong
667 Färger
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror
672 Enkla metallvaror av järn o stål
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn
674 Trävaror
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror
677 Garn, tråd, textilier
678 Plast- och gummivaror
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror
68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik
682 Maskiner
683 Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet och för el 684
Möbler o d
685 Skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, leksaker o d
689 Transportmedel
SW 66/68 Tillverkning av varor.

69 Tillverkning/ byggande av byggnader och
anläggningar
SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

7 Formgivning av fysiska och
sociala miljöer.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

Verksamheter om de fysiska och sociala
miljöerna ingår i område 7.
70/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik.
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och sociala
miljöer. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer . 72 Formgivning av byggnader, anläggningar. 73 Skulptur, museer, utställningar. 74
Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri . 76 Grafisk konst,
teckenkonst. 77 Fotografi. 78 Musik.
79 Formgivning av sociala miljöer. Seder och bruk, nöjen, spel,
sociala miljöer och verksamheter, sport.
791 Seder och bruk, film,TV,radio, offentliga fester mm. 792 Teater.
793 Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel. 795 Sociala miljöer, sociala relationer o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård,
undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.
Verksamheterna i avd 6 gäller ekonomiska / teknologiska verksamheter till praktisk, kroppslig nytta. T ex odlar man potatis i avd 63 för
att få potatis till föda och inte för att man tycker det är roligt att odla
potatis.
Verksamheterna 7-9 gäller vad man kan kalla kulturella verksamheter och det gemensamma för dem är att de påverkar psykena. Verksamheterna i avd 8 gäller språk och litterära verksamheter med tonvikt
på s k skönlitteratur. I avd 9 gäller det vad man kan kalla saklitterära
verksamheter. Gränsen mellan skönlitteratur och saklitteratur är inte
alltid helt klar.
Avd 70 gäller verksamheter som gäller alla eller ett flertal av verksamheterna 71-79.
Verksamheterna i 71-78 gäller formgivning av fysiska föremål av
olika storlekar och formgivning av bilder o d och ljud med hänsyn till

praktiska krav men också, och det är det väsentliga, med hänsyn till
påverkan på psyken. Det största föremålet är jordklotet och andra stora
föremål är städer o d. Påverkan kan vara av typen ”det är vackert”,
”det är fult”, ”det uttrycker maktförhållanden, klassförhållanden eller
andra förhållanden jag gillar / ogillar”.
Verksamheterna i avd 79 gäller människornas betenden ensamma
och sinsemellan. Verksamheterna bildar tillsammans vad man kan
kalla sociala miljöer. Talspråket är en viktig del av de mänskliga
relationerna. Språkliga verksamheter i avd 80 som gäller talspråk ingår
i de sociala miljöerna.
Verksamheterna i 79 behandlas av många vetenskaper med olika
namn, bl a etnologi, etnografi, folklivsforskning, folkminnesforskning,
folklore, kulturhistoria , socialantropologi och sociologi, och de delar
upp sina områden på olika sätt. Ämnena i 79 avser huvudsakligen
aktuella förhållanden i utvecklade kulturer, men ämnena i 7911 är
hämtade från de etnologiska / etnografiska vetenskaperna som mer
gäller förhållanden i äldre eller mindre utvecklade kulturer. Ämnena i
7911 är emellertid i stor utsträckning användbara även för aktuella
förhållanden i utvecklade länder.
Avd 7911 gäller vanliga beteenden under livet seder och bruk i den
enskildes liv o d. 791 för övrigt gäller offentliga evenemang, offentliga
nöjesverksamheter o d. Här ingår bl a, på 7914, film, radio och TV o d
som genom tal- och bildkommunikationen är delar av de sociala
miljöerna.
I 791 ingår dock ej teater o d, som finns på 792. 793 gäller nöjesverksamheter och lek o d i mer pivat miljö och 794 gäller spel av olika
slag. Sport och idrott o d är beteenden som gör att de hör hemma i 79
och finns på 796-799.
Avd 795 är organiserad som avd 72 om arkitektur, dvs formgivning
av byggnader och anläggningar.

I avd 72 står 72 1 för arkitekturverksamheter i allmänhet och i avd
795 står 795 1 för sociala relationer och verksamheter i allmänhet
( komplement till 791), med bl a socialvård och hjälpverksamhet o d.
Avd 72 2-72 4 gäller byggnader och fysiska miljöer från olika
tidsepoker, forntid, medeltid och nutid. 795 2-795 4 gäller sociala
miljöer med anknytning till dessa fysiska miljöer. 795 2 kan t ex gälla
sociala miljöer kring pyramiderna, idag eller under forntiden.
Avd 72 5-72 8 gäller byggnader av olika slag och tillhörande fysiska
miljöer. 795 5-795 8 gäller sociala miljöer i motsvarande fysiska
miljöer.
Exempel: 72 54 gäller industribyggnader, fabriker, verkstäder,
lantbruksbyggnader o d. 795 54 gäller sociala miljöer i dessa fysiska
miljöer. I 795 54 ingår ej verksamheter som ingår i de ekonomiska
verksamheterna. Ordergivning inom lantbruket som del av arbetsprocesserna ingår i 63 om lantbruk. Formgivning av industribyggnader
ingår i 72 54, tillverkning i industrier ingår i 66-68, sociala miljöer i
industrier ingår i 795 54.
På arbetsplatser av alla slag förekommer sociala relationer och
beteenden människor emellan, som ej direkt hör till de ekonomiska
veksamheterna, det är sociala miljöer, och det är intressant att få veta
något om dessa sociala miljöer. Det finns vanligen inga institutioner
som sysslar med sociala miljöer inom bara en ekonomisk verksamhet, t
ex jordbruket eller någon speciell industri. Däremot kan det komma
enstaka vetenskapliga rapporter om sociala miljöer i särskilda ekonomiska verksamheter.
Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs utvandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kunna
placeras på 795 54, men i biblioteken placeras den serien på avdelningen för svensk skönlitteratur.

Ett annat exempel: Formgivning av restaurangbyggnader och
restauranglokaler sker i 72 57. Restaurangverksamheterna finns på
641-642 och de sociala miljöerna med anknytning till restauranger
finns på 795 57.

70 Allmänt om konst och kultur.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.

Inom 795 placeras verksamheter som har social karaktär och inte
lämpligen kan ingå i de ekonomiska verksamheterna i 6.
Utbildningsverksamheter är sådana verksamheter och finns på 79
57. Där finns bl a högskolor och universitet på 79 578. Skolor med
stark tillhörighet till särskilda verksamheter kan placeras på den
särskilda verksamheten. Sjukvårdshögskolor kan placeras på 61,
jordbrukssko-lor på 63, tekniska högskolor på 62 etc.
Universiteten kan inte placeras ut lika enkelt, ska man placera ut
universitetens utbildningar måste man dela upp efter olika institutioner
och då kan man t ex placera naturvetenskapliga institutioner på avd 5.
Men gemensamma verksamheter för högskolor och universitet
placeras på 79 578. Sociala miljöer i utbildningsanstalter placeras på
79 579.
Forskningsverksamheter placeras tillsammans med högskolor och
universitet och på 79 5787 och för de verksamheterna gäller samma
placeringsproblem som för högskolorna. Medicinska forskningsrådet
kan placeras på 61, men forskningsrådet för socialvetenskap o d
sysslar med så många verksamhetsområden att det är svårt placera det
på någon speciell verksamhet.
Polis och kriminalvård o d är verksamheter som har placerats på 79
556. Sociala miljöer i boendet finns på 79 58 och sociala miljöer i
föreningar o d finns på 79 59.
Här har inte behandlats alla problem med placering av sociala
miljöer, men principerna har antytts.

På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

10.8 Kultur för kreativitet och utveckling
Kulturen är viktig genom att den förmedlar något vackert, spännande
eller känslosamt. För att den hjälper oss att kanalisera våra åsikter,
utgör en arena för samtal och debatt, granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer.
Kultur ger oss människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka
känslor och skapa oss en identitet. Genom kulturen kan vi upptäcka
nya tankar, idéer och perspektiv.
Om jobb är det som skapar ekonomisk självständighet och tillväxt
medan välfärden gör att vi kan färdas väl genom livet, så är kultur det
vi fyller livet med, som ger en djupare innebörd och hjälper oss att
förstå både oss själva, andra och det samhälle vi lever i.
Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är att skapa förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Sverige behöver mer,
inte mindre, kreativitet för att lösa alla de komplexa utmaningar vi står
inför.
Vi föreslår:
Kultur- och musikskolan
Den svenska kultur- och musikskolan har skördat stora framgångar.
Dels för att den erbjudit svenska barn möjligheter att utvecklas inom
musik, teater och dans. Men också för att den möjliggjort för
generationer av framgångsrika unga människor att göra karriär, både
nationellt och internationellt. Vi ser med oro på de försämringar som
sker inom den kommunala kultur- och musikskolan. Sveriges Musik-

och kulturskoleråd har statistik som redovisar allt högre avgifter och
allt längre köer. I många kommuner höjs avgifterna, vilket innebär att
allt färre barn och unga deltar i verksamheten.
Den utvecklingen måste brytas: Vi vill införa en stimulans till de
kommuner som har sänkt eller sänker sina avgifter till maximalt 500 kr
per termin inom musik- och kulturskolan. De kommuner som har låg
avgift får därmed en erkänsla för sin klokskap och ett stöd till ökad
kvalitet i verksamheten. Vi föreslår en satsning på 50 miljoner kronor
att fördelas av Kulturrådet. Vi anser vidare att det är viktigt att bevaka
utvecklingen av kultur- och musikskolan så att verksamheten
långsiktigt stärks och utvecklas, det handlar om rektorsutbildning för
kultur- och musikskolor, utvecklingsmöjligheter samt behörighets- och
kompetensfrågor för lärare. Att se till att så sker bör vara ett uppdrag
för Kulturrådet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting
samt kultur- och musikskolornas samarbetsorganisation.
Fri entré på statliga museer
De statliga museernas skatter ska vara tillgängliga för alla. I samband
med införandet av fri entré år 2005 ökade publiktillströmningen vid de
statliga museer, som slopat inträdesavgiften, med hela 2,9 miljoner
besök motsvarande 159 procent jämfört med närmaste året innan
entréerna slopades. Den utvärdering som Kulturrådet gjorde av
reformen visar att museerna genom frientréreformen nådde en ny och
breddad publik. Vi vill att museerna återigen ska öppnas för en bredare
publik, ingen ska behöva avstå från ett museibesök på grund av höga
avgifter. Därför avsätter vi 80 miljoner kronor för fri entré på statliga
museer. På sikt vill vi verka för att även de regionala museerna får fri
entré.

Ett handslag för ”Demokrati, kultur och mångfald”

Fortsatt digitalisering av biografer

Vi föreslår ett projekt i syfte att stärka det demokratiska medvetandet
bland unga genom att genomföra lokala kultur- och demokratisatsningar i skolan, på fritidsgårdar och i andra miljöer där ungdomar
vistas i sin vardag. Vi tror att det kan vara verkningsfullt med ett brett
upplagt projekt som involverar kulturskapare, kultur- och föreningsliv,
skola, ungdomsorganisationer, folkrörelser, institutioner och
myndigheter.

Att se en opera på Metropolitan i New York live, i biosalongen på
hemorten har blivit verklighet för allt fler svenskar. Digitaliseringen av
landets biografer öppnar fantastiska möjligheter till kulturupplevelser.
Vi vill höja tempot i digitaliseringen så att utbudet av spännande
kulturupplevelser ökar i hela landet och avsätter 20 miljoner kronor för
fortsatt digitalisering.

Kulturutbyte och internationalisering gör att Sverige öppnar sig mot
omvärlden. Det är viktigt att vi både har möjlighet att ta emot gästspel
och att svensk kultur och svenska kulturskapare får möjlighet att
komma ut i världen. Kulturen fungerar som en brobyggare människor
emellan. Kulturrådet får möjlighet till ökade insatser inom utveckling,
internationellt kulturutbyte och samarbete.
Vi föreslår också en satsning på resurser till Ungdomsstyrelsen för
stöd till projekt som motverkar rasism och intolerans. Bland annat vill
vi att befintliga föreningar, nya nätverk och organisationer skall kunna
söka medel för att utveckla metoder för demokratiskt inflytande i
vardagen. Det kan handla om att utveckla lärare i demokratiskt
arbetssätt till att stödja framväxt av nya föreningar på unga människors
egna villkor. Projektets kostnader beräknas uppgå till 40 miljoner
kronor, varav 30 miljoner fördelas av Kulturrådet och 10 miljoner
fördelas av Ungdomsstyrelsen.
Att underlätta för människors möte är en viktig del i att skapa öppenhet, tolerans och förståelse för varandra. Arrangemanget ”Ung kultur
möts” är ett bra exempel på en verksamhet som fångar tusentals
ungdomar i Sverige och Norden men som saknar ekonomiska förutsättningar för att utvecklas ytterligare.

Barnfilm
Svensk barnfilm har en lång tradition av kvalitetsfilm för barn. Något
som vi också har varit kända för internationellt. Men under 2000-talet
har Sverige hamnat på efterkälken, medan de andra nordiska länderna
producerar kvalitativ barnfilm. Det gällande filmavtalet går ut 2012. Vi
föreslår en ökning av stödet till barnfilm med 30 miljoner kronor 2012.
Utan att föregripa de förhandlingar om ett nytt filmavtal som pågår vill
vi poängtera vikten av att svensk barnfilm får ett långsiktigt ökat stöd
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På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

8.5 Urban tillväxtpolitik
Väl fungerande storstäder som bärs fram en av pulserande framtidstro
är en hörnsten i bygget av ett modernt och konkurrenskraftigt Sverige.
Därför vill vi utforma en ny urban tillväxtpolitik.
I omställningen till kunskapsbaserad ekonomi spelar våra storstäder en
central roll. Storstädernas roll som motor i den kunskapsbaserade
utvecklingen framträder tydligt i den ekonomiska statistiken. De
senaste 15 åren har de tre storstadsregionerna svarat för 71 procent av
sysselsättningstillväxten i kunskapsintensiva verksamheter, mätt som
antalet sysselsatta i näringslivet med minst treårig högskoleutbildning.
Storstädernas dominans blir ännu större om man enbart ser till den
kunskapsintensiva tjänstesektorn. Men även nyckelfunktioner inom
industrin, inte minst FoU-verksamhet, är typiskt sett lokaliserade till
våra största städer. Närmare 60 procent av de sysselsatta inom industrin
med minst treårig högskoleutbildning inom teknik/naturvetenskap
återfinns till exempel i Stockholm, Göteborg och Malmö.25
Det finns numera en omfattande teoribildning och empirisk forskning
kring storstädernas roll i den moderna, kunskapsbaserade ekonomin
och så sent som år 2008 belönades Paul Krugman med ekonomipriset
till Alfred Nobels minne för sina landvinningar inom detta akademiska
fält som fått samlingsnamnet ny ekonomisk geografi.
Trots robust stöd i forskningen har det i det politiska systemet under
lång tid saknats en tillräcklig insikt om storstädernas betydelse för
Sveriges konkurrenskraft och vad som behövs för att understödja dessa
regioners utvecklingskraft. Avsaknaden av en sammanhållen urban
tillväxtpolitik har byggt upp betydande flaskhalsar i ekonomin som
riskerar att lägga en strypsnara kring storstädernas – och därmed
Sveriges – ekonomiska utveckling.

Vi föreslår:
Investeringar i moderna urbana transportsystem
En av de största flaskhalsarna är storstädernas transportsystem där
investeringarna under lång tid inte hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. Det finns ett betydande behov av infrastrukturinvesteringar i hela landet och vi förordar ingen omfördelning av den
befintliga investeringsramen till storstädernas fördel. Däremot är det
uppenbart att det ovanpå redan beslutade investeringar behöver skjutas
till väsentligt större resurser för investeringar i moderna urbana
transportsystem i våra största städer.
De olika framtidsscenarier som tecknats för Stockholmsregionen pekar
alla på en fortsatt stark befolkningstillväxt. Aktuella befolkningsprognoser26 pekar på en befolkningsökning fram till år 2030 i Stockholms
län på mellan 300 000 och 500 000 personer. För att klara den starka
befolkningstillväxten krävs, utöver planerade investeringar, ytterligare
satsningar på kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi vill att staten och
regionen tillsammans utformar en långsiktig strategi för en kraftfull
utbyggnad av Stockholms tunnelbana. Vi avsätter redan i denna budget
totalt 1,4 miljarder kronor under perioden 2012–2015 i statsbidrag för
utbyggnad av grön linje från Odenplan till Hagastaden/Nya Karolinska
sjukhuset. Delar av regionen som Nacka/Värmdö, Täby/Arninge och
Barkarby är på sikt också intressanta för nya tunnelbanelinjer och även
i dessa fall anser vi att staten bör bidra finansiellt.
En fortsatt integration i Öresundsregionen är av största nationella
intresse. Med sina 3,7 miljoner invånare är regionen befolkningsmässigt i paritet med de stora urbana tillväxtnoderna i Europa. Till
detta skall läggas den väldiga sammantagna forsknings- och utbildningskapaciteten. Sammantaget finns här omkring 150 000

högskoleplatser och regionen har den största koncentrationen av högutbildade i norra Europa.
Det finns en rad faktorer som talar för en fortsatt stark trafiktillväxt
över Öresund, inte minst de växande demografiska skillnaderna mellan
Skåne och Själland. Under de kommande 10–20 åren kommer andelen
äldre att öka mycket snabbare på Själland samtidigt som Skåne har en
väsentligt mer gynnsam utveckling av befolkningen i arbetsför ålder.
Det mesta talar för att den arbetskraftsbrist som uppstår på Själland
kommer att balanseras genom en kraftig ökning av inpendlingen från
Skåne.
Aktuella trafikprognoser pekar mot att Öresundsbron inom tio år
kommer att vara farligt nära fullt kapacitetsutnyttjande, inte minst på
järnvägssidan. Vi menar därför att man redan nu måste påbörja planeringen av en ny länk mellan Sverige och Danmark och tillför därför
Trafikverket betydande resurser under åren 2012–2015 för planering/
projektering med huvudinriktningen att en fast avgiftsfinansierad
förbindelse anläggs mellan Helsingborg och Helsingör.
Bristerna i järnvägssystemet är en mycket allvarlig hämsko på
storstadsregionernas tillväxt. När arbetspendlingen fungerar illa får det
betydande negativa effekter på både arbets- och bostadsmarknadens
funktionssätt. Under perioden 2012–2015 vill vi tillföra totalt 11,5
miljarder kronor till Trafikverket för utbyggd kapacitet i järnvägens
trångsektorer. På vilka projekt dessa medel ska fördelas måste bli
föremål för fördjupad analys, men tidigare utredningar gjorda av
Trafikverket pekar på att de mest angelägna projekten nästan uteslutande återfinns i och omkring storstäderna. Vi tillför även medel för
projektering av strategiska storstadsrelaterade projekt som är möjliga
att byggstarta först bortom 2015, däribland Ostlänken mellan
Stockholm och Linköping samt en ny bana mellan Göteborg och Borås.

Åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad
En annan viktig beståndsdel i denna den urbana tillväxtpolitiken är
insatser för att få bostadsmarknaden att fungera bättre. Vi upplever den
kanske värsta bostadsbristen i storstäderna sedan det tidiga 1960-talet.
Det behövs nu ett brett batteri av åtgärder för att långsiktigt öka
bostadsbyggandet och förbättra rörligheten i det befintliga
bostadsbeståndet.
Byggandet av hyreslägenheter befinner sig på rekordlåga nivåer och
svarar inte alls upp mot den snabba befolkningstillväxten i våra
storstäder. Den låga nyproduktionstakten har även resulterat i en akut
brist på studentlägenheter på många universitets- och högskoleorter.
Mest ansträngt är läget i storstadsregionerna där oacceptabelt många
studenter nu tvingas tacka nej till utbildningsplatser på grund av att
man inte hittar någonstans att bo. Vi föreslår därför att en skattestimulans på 1 miljard kronor årligen för investeringar i hyres- och
studentlägenheter införs från 2012. Det kommer att ta tid att bygga
ikapp det väldiga uppdämda behovet av bostäder i storstadsregionerna.
För att snabbt öka tillgången på bostäder, inte minst för de stora
ungdomskullar som nu ska ut på bostadsmarknaden, så behöver vi
också analysera om det finns metoder för att nyttja det befintliga
bostadsbeståndet effektivare. Vi vill därför pröva metoder för att göra
det enklare för bostadsrättsinnehavare att under kortare perioder hyra
ut sin lägenhet i andra hand.
En nyckel för att skapa förutsättningar för en mer gynnsam social och
ekonomisk utveckling i stadsdelar med hög arbetslöshet är att rusta
upp och modernisera den rent fysiska miljön. Under de närmaste tio
åren kommer det att uppstå mycket stora behov av stora underhållsinvesteringar i fastigheter byggda under miljonprogramsepoken.
Utvärderingar av tidigare större upprustningar av bostadsområden

byggda på 1960- och 1970-talen tyder på att dessa inte alltid är
företagsekonomiskt men väl samhällsekonomiskt lönsamma.27 Det
motiverar det offentliga att bidra finansiellt för att denna typ av
investeringar ska komma till stånd. Vi vill därför införa en modell med
statliga lånegarantier för upprustning och energieffektivisering av
flerfamiljsfastigheter. Låneramen omfattar totalt 20 miljarder kronor
och kan sökas av alla fastighetsägare mot att en garantiavgift erläggs.
För fastigheter i områden med särskilt hög arbetslöshet ska staten
kunna subventionera garantiavgiften, en utgift som bedöms uppgå till
omkring 500 miljoner kronor per år. Vi bedömer att cirka 60 000
lägenheter kan rustas upp tack vare lånegarantierna.
Solidariskt ansvar för mottagandet i Sverige
I många urbana områden spelar utrikes födda stor roll för näringslivets
möjligheter att utvecklas och därmed för tillväxten i regionen. Utan
arbetskraft som är född i andra länder skulle tillväxten på många
områden hämmas och många verksamheter få problem med sin
personalförsörjning.
Men idag tar det alldeles för lång tid för våra nyanlända flyktingar att
etablera sig i arbete och egen försörjning och det gäller även i regioner
som präglas av tillväxt och efterfrågan på arbetskraft. Det går inte att
isolera frågor som rör den första tiden i landet, dvs. då man fortfarande
befinner sig i utredning rörande sina skäl att få stanna i landet, från
etableringen i arbete eller utbildning efter beskedet om uppehållstillstånd. Idag är det för få möjligheter som erbjuds för Migrationsverket
när det gäller att tillhandahålla boende i kommuner med tillgång till bra
arbetsmarknadsförhållanden och goda utbildningsmöjligheter.
Merparten av de asylsökande bor idag i ett s.k. eget boende (EBO), i
våra storstadsområden. Men snedfördelningen av asylsökande mellan
kommunerna inom storstadsregionerna, men även inom de kommuner

där det finns många boende i EBO, är enorm och detta medför ofta
betydande problem. Detta gäller såväl för de asylsökande och deras
värdfamiljer som för de berörda kommunerna och i förlängningen för
regionerna som helhet. Mottagande av asylsökande och nyanlända
medför ju åtaganden och inledningsvis även kostnader för de
kommuner som berörs. När resurser saknas eller är otillräckliga kan
resultatet bli trångboddhet och nedslitna bostäder och boendemiljöer.
Lagen om eget boende fungerar inte, därför behöver ett nytt system
skapas. Staten behöver ta ett större ansvar för flyktingmottagandet och
bland annat erbjuda ett s.k. ankomstboende under de första veckorna
och därefter ett s.k. ordnat boende. De senare ska utgöras av vanliga
lägenheter och målsättningen vara bostäder som är jämnt spridda över
landet, med hänsyn tagen till arbetsmarknadsutsikter och invånarantal.
För att detta ska fungera krävs att fler kommuner, särskilt i storstadsregionerna dit många asylsökande vanligtvis söker sig och där arbetsutsikterna är goda, görs ansvariga för mottagande av såväl asylsökande
som nyanlända flyktingar, t.ex. genom ändringar i socialtjänstlagen,
höjda kommunersättningar för flyktingmottagande eller på annat sätt.
Vidare anser vi att alla kommuner ska ha ett solidariskt ansvar att ta
emot ensamkommande flyktingbarn och att det ska finnas en bindande
skyldighet för kommunerna att ta emot dessa barn.

9.4 Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden
Vi socialdemokrater ser bostadspolitiken som ett inslag i den generella
välfärdspolitiken och som en del i samhällsbyggandet för en långsiktigt hållbar utveckling. Samhället måste därför ta ett ansvar för att
trygga bostadsförsörjningen. Vi vill ha ett samhälle med blandande
bostadsområden och stor rörlighet på bostadsmarknaden där alla

människor, inte bara de med goda ekonomiska förutsättningar, ges
möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande
och trygg miljö. Vid all planering av ombyggnation och nybyggnation
ska bredband med hög överföringshastighet finnas med lika självklart
som el och vatten.
Det behövs därför fler attraktiva bostadsområden som erbjuder hem i
såväl äganderätt som bostadsrätt och hyresrätt, inte minst i våra tillväxtområden.
En fungerande bostadsmarknad måste kännetecknas av rörlighet,
tillgänglighet och låga trösklar. Centralt är att det befintliga beståndet
av bostäder utnyttjas så effektivt som möjligt, t.ex. att flyttkedjor
möjliggör att större bostäder frigörs för unga barnfamiljer och att äldre
kan erbjudas bättre anpassat boende. Många hushåll, inte minst i
tillväxtområden, är idag högt belånade för sitt bostadsinnehav. Ett
prisfall på bostäder framöver skulle få negativa effekter för rörligheten
på arbetsmarknaden om den geografiska rörligheten hämmas, nämligen
om värdet på bostaden efter ett prisfall understiger lånen. I ett sådant
läge skulle kraftiga inlåsningseffekter skapas eftersom man inte kan
flytta med mindre än att dra på sig en restskuld.
9.4.1 Fler bostäder
Sverige har under lång tid haft en stabil befolkningstillväxt och de
senaste åren har antalet invånare ökat med närmare en procent per år.
Det motsvarar ett nytt Södertälje årligen. Bostadsbyggandet har inte
ökat i samma takt, med resultat att närmare hälften av landets kommuner till Boverket uppgivit att det råder brist på bostäder.
Nybyggnadsbehovet har bedömts till 35 000–40 000 lägenheter per år.
De senaste 20 åren har bostadsbyggandet i genomsnitt uppgått till ca 20
000 lägenheter per år. Bostadsbyggandet 2009 var det lägsta på tio år
och 2010 var det ännu lägre. Det är viktigt att påpeka att minskningen

av bostadsbyggandet skedde redan innan finanskrisen, dvs. redan
2007.
Det är främst tre faktorer som avgör hur efterfrågan på bostäder utvecklas. Av störst betydelse för efterfrågan på bostäder är befolkningsökning. En annan faktor av stor betydelse är att det pågår en urbanisering i Sverige såtillvida att folk flyttar från mindre städer, ofta med
svag och ensidig arbetsmarknad, till de större städerna och orter med
universitet och högskola. Därtill betyder stigande reallöner att hushållen efterfrågar större och bättre bostäder.
De negativa konsekvenserna av för lågt bostadsbyggande är omfattande för de enskilda hushållen, för den ekonomiska utvecklingen och för
samhällsutvecklingen i stort. Det behövs riktade insatser inom flera
områden. Särskilt yngre hushåll och studerande har svårt att finna en
bostad i tillväxtregionerna, där arbetskraften är efterfrågad. Förra året
byggdes t.ex. endast 125 studentlägenheter. Behoven kommer att växa
i samma takt som människor flyttar till storstads- och tillväxtregioner.
I hälften av Sveriges kommuner råder enligt Boverket brist på bostäder
för ungdomar. Allra störst är bristen i Storgöteborg, där 92 procent av
kommunerna har brist på ungdomsbostäder. Nästan lika illa är det i
Storstockholm och Stormalmö där 88 respektive 73 procent av
kommunerna lider brist på bostäder för unga. Det är ett tydligt brott i
byggandet när stimulansen som fanns 2003 till 2006 togs bort.
Vi föreslår:
Investeringsstimulans till byggande av studentbostäder och
hyresrätter
Vi föreslår att en investeringsstimulans till byggande av
studentbostäder och hyreslägenheter införs redan 2012 enligt i princip
den modell som fanns tidigare för byggande av mindre hyresrätter och
studentbostäder i tillväxtområden, med den skillnaden att investe-

ringsstimulansen för hyresrätter nu inte ska begränsas till att gälla
endast mindre lägenheter utan i stället riktas mot den lägenhetstyp som
de enskilda kommunerna i sin bostadsförsörjningsplan anger att det
råder brist på. Investeringsstimulansen utgick med ett belopp motsvarande skillnaden mellan den moms fastighetsägaren betalat för
projektet och den moms som skulle ha betalats om momsen varit 6
procent. Boverket har i en analys 2005 bedömt stödet som träffsäkert
och effektivt. Krav för att få stöd är att boendekostnaderna blir rimliga
enligt samma ordning som tillämpades under förra mandatperioden.
Omfattningen bedömer vi till ca 1 000 miljoner kronor per år i
skattekreditering till fastighetsägarna.
9.4.2 Behov av grön upprustning och blandad bebyggelse
I många traditionella miljonprogramsområden inom tillväxtområden är
förutsättningarna för förnyelse genom komplettering av nya bostäder
och lokaler för företag och kommersiell service goda. Det ger också
möjlighet att få ett bättre utbud avseende upplåtelseformer och
bostadstyper. Flera av de traditionella miljonprogramsområden som
ursprungligen byggdes i perifera lägen har idag – genom att städerna
vuxit – blivit mer centrala. Detta skapar nya möjligheter för att erbjuda
bra mark för nya attraktiva bostäder.
Närmare hälften av landets bostäder byggdes under de så kallade
rekordåren 1950–1975. Flera rapporter, bland annat från Boverket,
Sabo samt HSB och Riksbyggen, pekar på att reinvesteringstakten är
för låg. Det gäller ju inte endast att rusta husen så att det som är förslitet
renoveras. Husen behöver också anpassas till framtidens krav. Detta
gäller särskilt energianvändningen som måste minska om vi ska klara
de klimatmål vi satt upp.
Fastighetsägare, villaägare, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga
och privata hyreshusägare är naturligtvis de som i första hand har
ansvaret för dessa investeringar. I princip bör sådana

upprustningsåtgärder som innebär underhåll i syfte att bibehålla en
byggnadsstandard betalas genom avsatta fonderade medel eller genom
att det utrymme i budgeten som skapats genom avskrivningar av
byggnaden utnyttjas. Flera rapporter har dock visar att rent fastighetsekonomiska kalkyler i allmänhet inte ger utrymme t.ex. för installation
av hissar eller för långtgående investeringar för att radikalt minska
energianvändningen. Utvärderingar av större upprustningar av bostadsområden byggda på 1960- och 1970-talen som visat att dessa inte
alltid är företagsekonomiskt lönsamma har samtidigt visat att upprustningarna kan motiveras från samhällsekonomiska utgångspunkter.
För att driva på utvecklingen lokalt bör staten ta initiativ och tillsammans med andra berörda – fastighetsägare, kommuner och
näringsliv – bidra till att stadsförnyelse av de mest utsatta bostadsområdena prioriteras.
Det krävs en statlig medfinansiering av renoveringsinsatser i för att
fastighetsägare i större utsträckning ska ta sitt ansvar för en nödvändig
upprustning. Ett sätt att göra detta är att underlätta för fastighetsägare
att lånefinansiera renoveringarna.

Vi föreslår:
Lokala utvecklingsavtal för grön upprustning av
miljonprogrammet
Initiativ till upprustning och förnyelse bör tas genom lokala utvecklingsavtal med staten, berörd kommun, allmännyttiga och privata
fastighetsägare i berörd stadsdel och annat näringsliv som parter. Om
fastighetsägarna förbinder sig att upprusta sin egendom, kommunen att

förnya infrastruktur som gator, allmänna platser, skolor etc. så åtar sig
staten att bidra med visst stöd. Ett konkret statligt åtagande är ställande
av lånegarantier för ombyggnad och renovering och klimatomställning.
Vi vill pröva ett system med lånegarantier där staten garanterar
låntagarens, dvs. fastighetsägarnas, betalningsskyldigheter gentemot
långivaren. Vi föreslår en garantiram på 20 miljarder kronor, vilken
skulle kunna täcka upprustning av ca 60 000 lägenheter, vilket
motsvarar ca 30 bostadsområden. För detta ska staten ta ut en avgift.
För att kunna ta del av lånegarantimodellen ska energideklaration ha
upprättats enligt gällande lag och energianvändningen i fastigheten
minska med minst 30 procent i samband med renoveringen. Alla ägare
av flerbostadshus ska kunna ansöka om och beviljas statlig garanti. I
områden med särskilt svag socioekonomisk status där det är svårt att
höja hyrorna för de boende ska staten på vissa villkor kunna subventionera lånegarantiavgiften.
Vi bedömer kostnaden för de subventionerade avgifterna till 500
miljoner kronor per år. Enligt en inventering av bostadsbeståndet som
vi låtit genomföra finns det idag i de socialt mest eftersatta områdena,
de 38 områdena med s.k. lokala utvecklingsavtal, ca 90 000 lägenheter
som är byggda mellan 1960 och 1980. Ägarna till dessa utgörs till drygt
60 procent av kommunala bostadsbolag och till 38 procent av privata
ägare.
Förslaget förutsätter att regelverket för BKN ändras så att myndigheten
till skillnad från vad som gäller idag får möjlighet att även garantera
finansiering av underhåll och ombyggnader.

Vitesföreläggande när fastighetsägare inte tar sitt ansvar
Om en fastighet är i behov av mer omfattande renoveringsinsatser är
den möjlighet som står till buds idag tvångsförvaltning. En hyresnämnd kan besluta om detta och då samtidigt utse en lämplig förvaltare. Tvångsförvaltning har dock visat sig svår att verkställa i praktiken,
eftersom det ofta saknas lämpliga och villiga tvångsförvaltare. I de fall
där detta vore påkallat är fastigheten ofta i behov av omfattande och
dyra renoveringar och det saknas resurser för att ombesörja dessa. I
stället för att förvalta sina fastigheter på ett godtagbart sätt finns det
tyvärr företag som utnyttjar möjligheterna att ta in hyresintäkter
kortsiktigt utan att svara för och planera långsiktigt underhåll. Det
enda verktyg som då står till buds kan bli miljölagstiftningen, dvs. i de
fall underhållet är så eftersatt att det föranleder reella miljöproblem för
de boende. Detta är inte rimligt. Den tröskel som finns mellan förvaltningsålägganden vid brister av mindre allvarligt slag och tvångsförvaltning är alldeles för hög. Vi vill pröva möjligheten till vitesföreläggande av ägare till hyresfastigheter som inte tar ett rimligt ansvar
för upprustning och modernisering och en enklare kommunal tvångsförvaltning om vitesföreläggandet inte leder till resultat. Kommunen
kan då ansvara för förvaltandet själv eller lägga ut detta på entreprenad
till en extern fastighetsförvaltare.

Skarpare lagstiftning för blandade bostadsområden
Det är av avgörande strategisk betydelse att få till stånd mer blandade
bostadsområden. Med blandade bostadsområden minskar segregationen samtidigt som möjligheterna för exempelvis en barnfamilj att byta
bostad utan att tvingas byta bostadsområde ökar. Vi föreslår därför att
lagstiftningen ändras på så sätt att kommunerna åläggs att planera för

blandade bostadsområden. När nya områden planeras ska bebyggelsen
vara blandad och vid kompletteringsbebyggelse i befintliga områden
med ensidig sammansättning ska kommunerna planera för mer blandad
bebyggelse. Ändringarna i lagstiftningen kan ske i endera bostadsförsörjningslagen eller plan- och bygglagen. Med en sådan förändring bör
därtill plan- och bygglagen ändras så att kommunerna ska kunna
föreskriva upplåtelseform i detaljplan.
9.5 Utveckling i hela landet
Svensk utveckling är summan av allt det arbete vi tillsammans utför, av
tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. Vi socialdemokrater vill
utjämna de klyftor som driver in kilar i sammanhållningen i Sverige,
och som hindrar både enskilda människors och regioners
utvecklingskraft.
En kraftfull regionalpolitik måste anta utmaningen att formulera
övergripande tillväxt- och utvecklingsstrategier för hela landet. En
landsända kan inte ses isolerad från en annan. Företag, naturresurser
och arbetskraft återfinns i alla delar av landet och är sammanlänkade i
ett komplext system av produktion och transporter som knyter Sverige
samman. De statliga insatserna måste vara inriktade på att regionerna
ska få möjlighet att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Regionalpolitiken ska bidra till väl fungerande och hållbara
lokala arbetsmarknadsregioner och en god servicenivå i alla delar av
landet. Den regionala utvecklingspolitiken ska vara en central aspekt i
utformningen av strategiska politiska beslut. Vi vill främja en konkurrenskraftig basindustri som spelar en stor roll för jobb, exportintäkter och investeringar framförallt i skogslänen men även den högproduktiva tjänstesektorn i hela landet. För att klara en god service i hela
landet för såväl företag, boende som turister behövs bredband med hög

överföringshastighet i hela landet. Dessutom måste mobiltelefontäckningen fungera överallt.

styrmedel dubbel effekt. Bilar med stora utsläpp ska betala högre
registreringsskatt som sedan används till bonus för miljöbilar.

Samtidigt som vi för en medveten urban tillväxtpolitik ska solidariteten mellan Sveriges regioner vidmakthållas. EU:s sammanhållningspolitik och den nationella politiken för regionernas utveckling måste
samordnas bättre. Statsbidragen till kommuner och landsting ska
tillsammans med inkomst- och kostnadsutjämningen möjliggöra
jämlik välfärd i hela landet.

Sverige behöver satsningar för att stimulera förnybar energi och
inhemsk energiproduktion istället för importberoende. Förnybart
tillsammans med en effektivare energianvändning är lönsamt och ger
arbetstillfällen och exportinkomster. Från att ha legat främst i ledet har
Sverige snabbt halkat efter när länder med betydligt större resurser nu
insett hur framtidens samhälle ska byggas. Det krävs ett politiskt
ledarskap för att genom styrmedel och stimulansåtgärder åstadkomma
förändringar. Regler som hindrar människor från att ta ett ökat
personligt klimatansvar måste bort.

Avstånden till närmaste butik eller serviceställe ökar på många håll i
Sverige, bland annat på grund av att drivmedelsstationerna blir färre.
På många orter försvinner nödvändig infrastruktur, det är ett hot mot
inte minst de små företagens möjligheter att klara sin vardag och
utvecklas. Vi föreslår ett särskilt stöd om 50 miljoner kronor per år för
att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service
i gles- och landsbygd.
9.6 Investera i en bättre miljö
Sverige har länge varit en förebild för andra länder som vill arbeta
med att förbättra miljön. I internationella sammanhang har vår unika
förmåga att både minska klimatpåverkande utsläpp och höja BNP,
varit ett positivt exempel som lyfts fram för att visa att det är möjligt.
Tyvärr är det mycket som tyder på att statistiken för utsläpp av
klimatpåverkande gaser för 2010 kommer att visa att den trenden nu är
bruten. Trots djärva mål saknar regeringen styrmedel för att minska de
klimatpåverkande utsläppen och stimulera omställningen. Fler åtgärder
behövs om inte Sverige ska tappa i konkurrenskraft internationellt.
Vi vill föra en politik som innebär att intäkter från ökade styrmedel ska
användas till investeringar som ger miljöeffekt. På det sättet får våra

Målet för den biologiska mångfalden i Sverige har inte uppnåtts.
Artdatabankens lista över hotade och sårbara arter växer. Den
biologiska mångfalden är en förutsättning för ett gott mänskligt liv.
Försämrad biologisk mångfald gör att ekosystemen blir svaga och
tappar motståndskraft och deras möjlighet att ge oss mat, rent vatten
och ren luft minskar. I Sverige är den biologiska mångfalden också en
förutsättning för flera basnäringar, för turism och inte minst för
friluftsliv och rekreation. Kort sagt jobb, hälsa och utveckling.
Vi menar att det behövs fler stödjande åtgärder för att bevara den
biologiska mångfalden, för att hejda utrotandet av arter och stabilisera
de ekosystem om idag är labila. Inte minst behöver Sverige en aktiv
plan på för vi ska uppfylla de åtaganden som vi gjort i FN:s konvention
om bevarande av biologisk mångfald.
Mängden kemikalier som översvämmar vår vardag ökar ständigt och
samhällets resurser att övervaka dessa minskar. Vi har idag liten
kontroll över vilka kombinationseffekter de kemikalier vi sprider i
miljön har. Ständigt uppmärksammas farliga kemikalier i vår vardag

som vi borde ha stoppat innan de spreds. Förutom att samhällets tillsyn
måste stärkas bör fler farliga ämnen komma upp på EU:s kandidatlista
och på så sätt få en ökad uppmärksamhet.
När den femte rapporten från FN:s klimatpanel IPCC börjar publiceras
i september 2013 kommer världens politiker att ha ett delvis nytt
beslutsunderlag. Vi kan redan nu i vetenskapligt publicerade artiklar se
att problembilden har skärpts.
Mycket tyder nu på att det vetenskapliga beslutsunderlaget kommer att
ändras så mycket att den svenska regeringen bör återinkalla det
vetenskapliga rådet för att ta fram nya svenska beslutsunderlag.
Vi föreslår:
Nytt system för lokala klimatinvesteringar
Alla utsläpp är lokala. Det visade också alla Sveriges kommuner i sitt
mycket starka klimatarbete under slutet av 1990-talet och början av
2000-talet. När Naturvårdsverket sammanfattade de lokala stödprogram som då fanns (Klimp och LIP) fann man att dessa minskat
utsläppen av växthusgaser med 2 miljoner ton om året. Det motsvarar
två tredjedelar av den svenska utsläppsminskningen dessa år och det
bevisar att statligt stöd till investeringar är nödvändiga och framgångsrika. Det är också viktigt att de som betalar olika klimatskatter ska veta
att en del av pengarna används för att investera i ytterligare åtgärder
som minskar utsläppen och ställer om samhället.
Vi vill införa ett nytt system med stöd för klimatinvesteringar där
förutom kommuner även företag, ideella organisationer eller alla i
samarbete kan få stöd för projekt. Huvudinriktningen ska vara
effektiva åtgärder för att långsiktigt minska utsläpp av växthusgaser.

Försöksprojekt och pilotanläggningar för att stimulera nya innovationer
och idéer ska ha en viktig del av anslaget. Svenska företag kan på så
sätt få möjlighet att pröva ny teknik i full skala, vilket vi tror kan
stimulera framtida exportmöjligheter. Vi avsätter 400 miljoner kronor
per år, sammantaget 1,6 miljarder de kommande fyra åren, till lokala
klimatinvesteringar.
Miljöbilsbonus och registreringsskatt
Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen ökade rejält mellan 2006 och
2009, från 13 till 40 procent. Men nu har ökningen avstannat och börjar
sjunka. I januari 2011 var andelen miljöbilar 31 procent. Regeringens
mål om en fossilfri fordonsflotta kommer allt längre bort för var månad
som går.
Försäljningen av nya miljöbilar minskar. Regeringens supermiljöbilspremie kommer bara att gynna människor som har råd att köpa mycket
dyra miljöbilar och den reformen skapar, som vi bedömer det, inget
omställningstryck.
Vi föreslår istället ett system med stegvisa miljöbilsbonusar där de bilar
med lägre utsläpp får en premie. Men vi tror också att vi kan driva på
utvecklingen ännu mer genom att införa en registreringsskatt för bilar
med koldioxidutsläpp över en viss nivå. I Frankrike finns ett sådant
kostnadsneutralt system med registreringsskatt och miljöbilsbonus. Vi
föreslår ett system där accisen skulle kunna vara i steg om 5 000 kronor
och maximalt vara 15 000 kronor. Den neutrala zonen föreslås ligga på
121–160 g CO2/km . Maximal skatt får bilar över 241 g CO2/km.
Motsvarande steg skulle gälla för miljöbilsbonusen där den första
bonusen på 5 000 kronor infaller från 120 g/CO2/km (den nuvarande
miljöbilsdefinitionen) och sista steget (mindre än 50 gr CO2/km) får
samma bonus som regeringens supermiljöbilspremie, 40 000 kronor.

Naturvårdsverkets beräkningar av fossilpåverkan från bilar som drivs
med biodrivmedel (E85 och biogas) bör användas på samma sätt som
för den gamla miljöbilspremien.
Systemet bör justeras med förändringen av miljöbilsdefinitionen 2013
så att bonus endast utgår till miljöbilar enligt den nya definitionen.

Vid införandet av avgiften ska hänsyn tas till skogsindustrin som saknar
alternativ till transport på väg. En möjlig lösning för detta är att
geografiskt differentiera skatten. Vi vill införa en skatt i nivå med vad
SIKA och Klimatberedningen har föreslagit – cirka 1 krona per
kilometer i 2001 års prisläge. Detta motsvarar cirka 4 miljarder kronor i
intäkter per år.

Utsläppsgräns gr CO2/km.....

Energieffektiviseringar

Biologisk mångfald
Att investera i åtgärder för att skydda och vårda vår svenska skog och
natur med dess myller av liv, är en investering i framtida klimatsäkerhet och med det en bas för svensk konkurrenskraft. Regeringens
skogspolitik är på väg att misslyckas. Ambitionerna för att skydda
värdefull skog och biologisk mångfald sänktes under förra mandatperioden och har trots löften inte återupprättats. Regeringen har urlakat
skyddet av svensk natur och det är något som får konsekvenser för
våra barn och barnbarn. De naturskogar och urskogar som avverkats
under de borgerliga regeringsåren kan vi aldrig få tillbaka. Vi vill
avsätta 200 miljoner kronor per år, sammantaget 800 miljoner kronor
de kommande fyra åren, till biologisk mångfald för att skydda skog.
Inför en vägslitageavgift
Transporterna står för en stor del av miljöbelastningen i vårt samhälle.
Vi vill införa en vägslitageavgift för tunga fordon. De utländska
transporter som idag passerar Sverige betalar inte några miljöskatter.
Ett liknande system finns i Tyskland och skulle också göra konkurrensen mellan utländska åkare och svenska mer jämlik på den svenska
marknaden.

Energieffektivisering är en grundläggande beståndsdel i en framtida
energipolitik. Vi har högre mål än regeringen för energieffektiviseringen. Vi vill att energianvändningen i Sverige blir 25 procent
effektivare år 2020, jämfört med regeringens mål på 20 procent. Vi
föreslår också flera åtgärder för att åstadkomma detta inom exempelvis
bostads- och transportsektorn.
Om svenska företag först utvecklar den fossilfria teknik som hela
världen kommer att efterfråga framöver har företagen goda förutsättningar att stärka sin internationella konkurrenskraft. Om företagen
redan nu investerar i energieffektivare teknik vinner de kostnadsfördelar gentemot sina konkurrenter. I syfte att främja en effektivare
elanvändning vill vi införa ett system för vita elcertifikat. Systemet går
ut på att staten sätter obligatoriska mål för energibesparingar och
identifierar de parter som kommer att vara ålagda att uppnå målet, vilka
åtgärder för energieffektivisering som kommer att ingå, hur de
genomförda åtgärderna och de besparingar de leder till skall mätas och
verifieras. Dessutom beslutar staten om hur handel av certifikat skall
ske. Storbritannien och Italien har redan infört sådana system och andra
länder planerar för dem. Vi vill främja energideklarationer och vill
därför se en certifiering av företag som utför deklarationerna.

Närmare hälften av landets bostäder byggdes under de s.k. rekordåren
1950–1975. Flera rapporter visar att reinvesteringstakten är för låg.
Husen behöver också anpassas till framtidens krav. Det gäller särskilt
energianvändningen om vi skall klara de klimatmål vi satt upp – där
vill vi pröva ett system med lånegarantier.
Investera i solkraft
Stödet för investeringar i solvärme och solel har avvecklats, trots att
intresset var stort och trots att det är en viktig framtidsmarknad för
svenska företag. Vi avsätter 100 miljoner kronor per år, sammantaget
400 miljoner kronor de kommande fyra åren, för ett solinvesteringsstöd.

73 Skulptur o d. Museiverksamheter,
konstutställning
SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.

74 Konsthantverk, formgivning av
bruksföremål. Inredning
SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.

75/77 Bildkonst.
75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto
SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.

78 Musik ( konserter o d 792)
SW 78 Musik ( konserter o d 792)

79 	

Seder o bruk, nöjen. Sociala miljöer och
sociala verksamheter: socialtjänst, brott och
kriminalvård, polis, integration od, undervisning. Sport.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
SW
SW
SW
SW
SW

. 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 etc.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

SW 796/799 Sport, idrott o d.

7911-7913 Seder och bruk .
(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester
mm.
(SAB Im, Ikö . DC, DK 791).

SW . 7911-7913 Seder och bruk.

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer.
Konstdans.

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri.
Lotto. Tips
793 Libris/SAB:
Rc 	

 Danslekar och dans (1 179)
Rbo 	

 Friluftsliv (859) (Även 796/799)
(DC, DK 793)
794 Libris/SAB:
Rd 	

 Spel och tidsfördriv (3 634)
Re	

 Lotteri, vadhållning, tips (306)
(DC 794-795, DK 794)

795 Sociala miljöer och sociala
verksamheter.
Sociala miljöer, sociala relationer, sociala verksamheter, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, undervisning, föreningsliv od.
7950 Allmänt.
Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala verksamheter i dem.
Indelningen 7951-7959 följer indelningen i 72 om formgivning av
byggnader i de fysiska miljöerna.
721 gäller allmänt om formgivning av byggnader och 7951 gäller 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.
7959 gäller sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda
byggnader .

7951 	

 	


Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, kriminologi.

7952/7954 	


Sociala miljöer i olika tidsepoker.

7955 	

 	

	

	

79551 	

	

79552 	

	

79553 	

	

79554 	

	

79555 	

	

79556 	

	

79557 	

	

79558 	

	

79559 	

	


Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
olika slags byggnader:
-offentliga byggnader, verksamheter bl a polisväsendet.
-merkantila byggnader.
-transporter o kommunikation.
-industri, lantbruk.
- sjukhus,vårdhem.
- fängelser od, verksamheter bl a kriminalvård o d.
- restauranger od.
- fritid, underhållning, sport.
- övriga byggnader.

7956 	

 	


- med anknytning till död, begravning, religion.

7957 	

 	

	

	


-undervisnings-, forskningsanstalter, museer, bibliotek,
verksamheter bl a undervisning.

7958	

 	


Sociala miljöer i boendet.

7959 	

 	

	

	


Sociala miljöer och verksamheter i grupper,
folkrörelser, föreningar.

SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
För att områdena 7951-7959 på hemsidan inte ska bli för stora har en
del saker som hör hemma där placerats på 795.

7951 Sociologi. Socialvård.
(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)
Exempel på verksamheter:
79510 	

	

Allmänt.
79511 	

	

Sociologi.
79513 	

	

Social frågor, socialt läge.
79514 	

	

Samhällets vårdproblem, socialvård.
795140 	

Sociallhjälpens organisation.
795141 	

Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå:
	

	

näringsstruktur, nya familjetyper.
795142 	

Individuella förhållanden som kan föranleda
	

	

vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande
	

	

utbildning osv.
795144 	

Samhälleliga hjälpformer, socialvård.
7951440 	

Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc
7951442 	

Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning,
	

	

naturabidrag skolmåltider.
7951444	

Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, 	

	

	

	

samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm.
7951446 	

Aktivering till självhjälp.
7951448 	

Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer.
795146 	

Personer i socialvård.
7951462 	

Socialarbetare.
7951465 	

Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn.
	

	

Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar.
	

	

Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar.
	

	

Sjuka.Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma.
	

	

Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. 	

 	


	

	

	

	

	

	

	

	

79516 	

	


Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem.
Sjömanshem. 	

	

	

	

Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn.
Fosterbarn. Fosterhem.
Kriminologi.

SW . 7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
Gränsen mella 7951 och 7952-7956 är flytande, de kompletterar
varandra.

På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

Sociala investeringar på kommunal nivå – metodutveckling och
försöksverksamhet
I flera kommuner pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att genom
investeringar i förebyggande insatser bryta negativa händelseförlopp i
ett tidigt skede för att på så sätt minska riskerna för att kommuninvånare framöver hamnar i långvarig arbetslöshet. Utgångspunkten för
insatserna är att identifiera grupper av unga med riskfaktorer, där det
genom en kedja av möjliga händelser finns större risk än normalt att
individerna som vuxna hamnar i långvarig arbetslöshet.
Genom att investera i förebyggande verksamheter ska kedjan av
möjliga negativa händelser brytas. En social investeringsfond för
kommunen kan byggas upp genom att årliga avskrivningar i form av
utgiftsminskningar görs inom de nämnder där kostnadsminskningarna
uppstår under en på förhand definierad tidsperiod. På så sätt kan ett
kapital byggas upp som kan användas för nya investeringar.
Svårigheterna metodmässigt ligger i att kvalitetssäkra de investeringar
som görs. Även om en viss grupp av individer har en statistiskt säkerställd ökad risk för att hamna i långvarig arbetslöshet gäller detta
naturligtvis inte alla enskilda individer som ingår i gruppen.
De kommunala projekt som pågår syftar till att de kommunala kostnaderna på sikt ska minska som ett resultat av insatserna. Men även
statens kostnader berörs givetvis oftast också. Därför är det rimligt att
staten medverkar i det utvecklingsarbete som pågår. Ett sätt skulle
kunna vara medverka i arbetet med hur identifiering av lämpliga
projekt ska kunna göras samt av hur uppföljning och utvärdering av
insatserna på kommunal nivå ska ske.

Vi föreslår att IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering)
får i uppdrag att utreda och föreslå en försöksverksamhet på kommunal
nivå kring sociala investeringars möjlighet att minska risken för framtida utanförskap för barn och unga med statistiskt sett högre sannolikhet
för långvarig arbetslöshet.

7952/7956 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i fysiska miljöer.
(SAB delar av KT och M mm. DC, DK delar av 39 mm)
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69
79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus.

Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader
79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus.
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381

Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer.
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o
d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler.
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande

verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid,
underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport. Båthus.
72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.

72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader
7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död,
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl.
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.

På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

10.5 Mobilisera mot den organiserade brottsligheten
Under de senaste åren har antalet anmälda brott ökat kraftigt. Den
grova organiserade brottsligheten har fått fäste i Sverige.
Gängkriminaliteten har inte bara ökat, utan syns och påverkar också
vardagen för många människor. Rena avrättningar på offentliga platser
och skottlossning i centrala delar av våra storstäder skapar en otrygghet
i samhället som vi inte tidigare haft. Hot och olika övergrepp drabbar
både vanliga människor och myndighetspersonal inom de rättsvårdande
myndigheterna. Det är en oroande utveckling. Kriminaliteten har blivit
både råare och mer hänsynslös.
Regeringens satsning mot den organiserade brottsligheten är inte
tillräckligt effektiv. Därför vill vi göra en särskild satsning mot den
organiserade brottsligheten. Vi satsar ytterligare 100 miljoner kronor
per år som vi vill ge till Rikskriminalpolisen.
Idag består regeringens satsning mot den organiserade brottsligheten av
200 polisanställda, indelade i åtta aktionsgrupper runt om i landet.
Rikskriminalpolisen som leder Sveriges kamp mot den grova
organiserade brottsligheten, nationellt och internationellt, har 30
personer anställda genom denna satsning. Vi har vid flera tillfällen
uttalat att det finns ett behov av att centralisera kampen mot den
organiserade brottsligheten. Det finns ett mervärde av att samla
specialistkompetens på samma ställe. Vi vet också av erfarenhet att
sådana insatser är mycket resurskrävande och kräver uthållighet. En allt
för utspridd organisation riskerar att bli sårbar och tappa kontakten med
huvuduppdraget och sakna kraft att kunna agera. Genom att förstärka
kampen mot den organiserade brottsligheten centralt skapas betydligt
bättre förutsättningar för att samla kunskap och använda resurserna på
ett effektivt sätt. Vi vill därför ge 100 miljoner kronor per år till

Rikskriminalpolisen under 2012–2015, vilket motsvarar minst 100
tjänster med specialistkompetens.

poliser kan arbeta ute, där de behövs.
10.6 Kraftfulla åtgärder för att motverka skatte- och bidragsfusk

10.5.1 Fler synliga poliser
I krisens spår ser vi tydliga tecken på social oro runt om i Europa, även
i Sverige har vi sett flera exempel på bil- och skolbränder, men även
allvarligare händelser som skottlossning. I dagens Sverige kräver
ambulans och brandkår poliseskort för att våga köra in i vissa
områden.
Det är fullständigt oacceptabelt. De som sätter sina medmänniskors liv
och trygghet i fara behöver tas om hand. I områden med hög
kriminalitet behöver vi polisiära resurser på plats. Människor ska
kunna veta att polisen förhindrar, utreder och ingriper mot brott där
man bor. Det ska vara meningsfullt att anmäla brott till polisen.
Vi får inte heller blunda för vad det är som gör att några kriminella kan
få med sig många andra på att vandalisera sina bostadsområden. Det
blir möjligt, när en brist på tillit till samhället växer fram och många
tappar tron på framtiden. Med växande sociala klyftor växer också
risken för en explosiv situation. Särskilt i områden där arbetslöshet och
utanförskap allt mer blir det normala för en stor ungdomsgeneration.
Regeringen ökar polisens anslag med 150 miljoner kronor från och
med 2012 för att vidareutveckla verksamheten och öka kompetensen
inom myndigheten. Vi vill använda resurstillskottet mer effektivt. Ett
stort problem är att polisen saknar civilanställda för att klara sin
verksamhet på ett effektivt sätt. Under den borgerliga regeringen har
antalet civilanställda minskat tre år i rad, sammanlagt med flera hundra
personer. Samtidigt har 2 500 nya poliser har tillkommit de senaste
åren, allt för få av dessa ägnar sig åt utryckningsverksamhet. Många
tvingas istället ägna sig åt verksamheter som civilanställda tidigare
skött, som att svara i telefon eller sitta i receptionen. Vi vill därför
öronmärka 30 miljoner kronor till att anställa civilanställda så att

Socialdemokraternas ekonomiska politik bygger på tydliga moraliska
principer om att man ska göra rätt för sig. Vi vill etablera ett samhällskontrakt som förutsätter att den enskilde kan vara trygg i att det
offentliga gör allt som står i dess makt för att skattemedel används på
det absolut mest effektiva sättet. Men genom samhällskontraktet
förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver det som
lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det
offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning.
Ett robust samhällskontrakt med icke-korrupta kostnadseffektiva
myndigheter och en väl fungerande skatteuppbörd är en central del i
värnet av starka offentliga finanser. En av de grundläggande orsakerna
till Greklands och viss mån även Italiens stora statsfinansiella problem
är just en betydande brist på tillit medborgare och myndigheter emellan,
en brist som gör det utomordentligt svårt att få folklig uppslutning
kring nödvändiga skattehöjningar och utgiftsminskningar.
Ett fungerande samhällskontrakt förutsätter att den enskilde kan vara
trygg i att det offentliga gör allt som står i dess makt för att skattemedel
används på det absolut mest effektiva sättet. Men genom samhällskontraktet förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver
det som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som
det offentliga tillhandahåller och inte heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning.
För att upprätthålla ett starkt samhällskontrakt är det avgörande att alla
former av skatte- och bidragsfusk motverkas kraftfullt. Skatteverket

beräknar att staten förlorar cirka 130 miljarder kronor i uteblivna
skatteintäkter varje år. Det är ett resultat av både medvetet skattefusk
och oavsiktliga misstag, men fusket står för den största delen.
Vi vill att kraftfulla åtgärder vidtas mot dem som undanhåller
inkomster från beskattning eller bryter mot andra bestämmelser som
hederliga företag och privatpersoner följer. Under åren 2012–2015 vill
vi därför tillföra Skatteverket totalt 200 miljoner kronor för ökade
resurser till att bekämpa skattefusk.
I en nyligen genomförd granskning av myndighetens arbete mot
bidragsbrott har Riksrevisionen visat att många bidragsbrottsärenden
blir liggande vid de olika myndigheterna i utredningskedjan, vilket
innebär att det tar lång tid från att en misstanke uppstår till att beslut
fattas i åtalsfrågan. Den totala genomsnittliga tid det tar för
myndigheterna att utreda ett bidragsbrottsärende mot
Försäkringskassan uppgår i dag till cirka ett år och åtta månader.
Långa genomströmningstider leder till risk för preskribering, men
också till risk för att den preventiva effekten hämmas.
Vi menar att de rättsvårdande myndigheterna behöver förstärkta
resurser under kommande år för att bekämpa bidragsbrott.
Riksrevisionens granskning indikerar att det är i slutet av
utredningskedjan som de största flaskhalsarna finns. I en särskild
satsning mot bidragsbrott anslår vi därför totalt 100 miljoner kronor
till Polisen och Åklagarmyndigheten under perioden 2012–2015.

7957 Undervisning o d. Forskning.
SW . 7957 Undervisning o d.

På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

7.3 Investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men
också till människors frihet att forma sina egna liv. Ska företagen klara
av att ständigt utvecklas måste deras anställda också kunna göra det.
Det förutsätter breda investeringar i utbildning.
Kunskaper och färdigheter gör det möjligt att utveckla en mer avancerad produktion, stigande förädlingsvärde och högre produktivitet. Ett
års längre utbildning leder i genomsnitt, enligt OECD-rapporten
Education at a Glance, till en produktionsökning på tre till sex procent
i OECD-området.
En kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla barn lyckas.
Utbildning är nyckeln till frigörelse och utveckling för individen. Ska
vi möta utmaningen som ett modernt land som investerar för framtiden
måste vi satsa på barn, ungdomar och vuxna. En politik som syftar till
att skapa jobb och utveckla välfärden måste omfatta hela utbildningssystemet.
Redan förskolan ger barn möjligheter till utveckling och lärande. Skolans centrala uppgift är att ge varje elev gedigna kunskaper, stimulera
kreativitet och lust att ständigt vilja lära mer. Det livslånga lärandet
fortsätter genom gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning, folkbildning och forskning. Samhällsförändringar påverkar arbetslivet och
olika yrken, varför vidareutbildning och kompetensutveckling kommer
att bli allt viktigare. Att kunna lära sig nytt mitt i arbetslivet blir en
nödvändighet.
När och var de riktigt revolutionerande upptäckterna kommer vet vi
inte. Därför är den fria och obundna grundforskningen så viktig. Men
forskningsgenombrott sker dagligen. Det kan handla om fördjupade

kunskaper som förbättrar sjukvården, träffsäkerheten hos mediciner
eller pedagogiken i skolan. Det kan handla om alternativa bränslen,
snabbare datorer, nya material eller bättre tillverkningsmetoder.
Här finns fler och större möjligheter än de vi tar tillvara idag. Tillämpad
forskning ger förutsättningar för hållbar tillväxt och nya jobb. Vi vill
öka samverkan mellan högskolan, näringslivet, arbetsmarknadens
parter och samhället så att forskare och studenter systematiskt
uppmuntras att omvandla sin nya kunskap till varor och tjänster – och
därmed jobb.
Vi vill sätta tydliga och ambitiösa mål för utbildnings- och
forskningspolitiken:
Mål för grundskolan
Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. På
vägen dit vill vi till år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som
inte är behöriga att börja på något av gymnasiets nationella program,
från idag 12 procent till 6 procent.
Mål för gymnasiekompetens
Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig
gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 halvera andelen
unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller
studerar för att få det, från idag drygt 10 procent till 5 procent.
Mål för högre utbildning
Vårt mål att hälften av 30–34-åringarna ska ha genomgått en minst 2årig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) år 2020. Det
innebär en ökning från knappt 44 till 50 procent.

En procent av BNP till forskning
Sedan länge har vi socialdemokrater etablerat målet att en procent av
BNP ska investeras i forskning. Det målet ligger fast. I samband med
nästa års forskningsproposition ser vi fram emot att ytterligare
utveckla våra förslag om forskning i en kunskapsbaserad ekonomi.
De flesta bedömare torde vara överens om att Sveriges komparativa
fördel i en globaliserad ekonomi ligger i kunskapsintensiva branscher.
Ökade investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin, inte minst
utbildning och forskning, måste vara tydliga prioriteringar i den
ekonomiska politiken under de kommande åren.
Under de senaste decennierna har näringslivets struktur förändrats
påtagligt. Nettotillskottet av nya jobb sker idag nästan uteslutande i
små och medelstora företag. Det är dock inte bara jobbtillväxten som
ombalanserats till de mindre företagens fördel. Det har även skett en
tydlig tyngdpunktsförskjutning när det gäller s.k. FoU-verksamhet.
Små och medelstora företag står inte bara för en allt större del av de
nya jobben utan även den innovativa verksamheten, FoU-investeringarna, sker i allt högre grad inom mindre företagsstrukturer. Att
skapa goda villkor för företagande och entreprenörskap är således en
helt avgörande komponent i en politik för omställning till en
kunskapsbaserad ekonomi.
Studier indikerar till exempel att Sverige skulle kunna lida av en
innovationsparadox, det vill säga att kommersialiseringen är förhållandevis låg relativt de totala FoU-investeringarna. En möjlig förklaring
är brister i samordningen av offentliga och privata resurser för FoU
och utbildning. En utmaning för den ekonomiska politiken är därför att
utveckla modeller för en bättre strategisk samverkan mellan politik,
akademi och näringsliv.

Globaliseringen kommer sannolikt att sätta betydande avtryck i den
ekonomiska geografin, så även i Sverige. Den nya arbetsdelningen i
världsekonomin tycks bära tydliga urbana förtecken. Den skarpa
internationella konkurrensen utvecklar sig alltmer till en tävlan mellan
stora stadsregioner. Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionen
kommer därför att få en allt viktigare roll som Sveriges konkurrensyta
mot omvärlden. Därför behöver Sverige, precis som skett i många av
våra konkurrentländer, utveckla en sammanhållen urban tillväxtpolitik.
Ett centralt område för den urbana tillväxtpolitiken är investeringar i en
modern och kapacitetsstark transportinfrastruktur. En annan viktig
beståndsdel är insatser för att få bostadsmarknaden att fungera bättre.
En tredje central uppgift är att ta tillvara den stora tillväxtpotentialen i
stadsdelar med hög arbetslöshet genom att få fler att gå från bidragsberoende till försörjning genom eget arbete.
8 En kunskapsbaserad ekonomi
8.1 Utbildning och jobb för Sveriges unga
De som är unga i dag ska bära upp samhället i morgon. Det är ett
ekonomiskt och mänskligt slöseri att låta många unga börja sitt
vuxenliv med arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten i augusti i år var
17,3 procent. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle som det svenska.
Många unga som saknar arbete har inte fullständig gymnasieexamen.
De måste få chansen att komplettera sin utbildning inom vuxenutbildningen eller på folkhögskola.
Det kan synas som en paradox i dessa dagar av hög arbetslöshet att vi
inom en nära framtid kommer att ha betydande generella problem med
tillgången på arbetskraft, detta till följd av den demografiska omställning som är nära förestående. För första gången i modern tid kommer
antalet nytillträdande ungdomar att vara lägre än åldersavgångarna på

riksnivå. Av landets län är det endast tre (Stockholm, Uppsala och
Västra Götaland) som får fler ungdomar och som redovisar gynnsamma balanstal för perioden 2010–2025. Alla andra län får betydligt
färre ungdomar som träder in på arbetsmarknaden än antalet åldersavgångar.

Alla arbetsgivare ska kunna ansöka om en traineeanställd under
förutsättning att man

Vi föreslår:

2) ställer upp med en utsedd handledare på arbetsplatsen och en
traineeplan för den unge.

Omedelbara insatser
Vi vill se tidiga och snabba insatser för unga arbetslösa. De ska inte,
som nu är fallet, behöva vänta 100 dagar på verkningsfulla insatser. En
individuell plan med relevanta åtgärder ska skyndsamt utarbetas.
Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen ska tas bort.
Utbildningsvikariat
För att underlätta generationsväxling inom offentlig sektor föreslår vi
en satsning på utbildningsvikariat inom vård och omsorg. Anställda får
möjlighet att komplettera och bygga på tidigare utbildning samtidigt
som en långtidsarbetslös får arbetslivspraktik och en möjlighet till
vidare anställning i en viktig framtidsbransch. Kostnaden för 1 200
platser bedömer vi till 600 miljoner kronor per år, medel som vi tillför
från 2012.
Traineeplatser
Vi vill också införa traineeplatser för unga under 26 år både i offentlig
och privat verksamhet. Vi föreslår att dessa inrättas genom kreditering
av arbetsgivarnas skattekonton för en ungdom som anställs med
traineelön. Tidigare arbetslöshetsperiod ska inte utgöra kriterium för
att komma ifråga för insatsen.

1) kan påvisa behov av nyrekrytering till följd av generationsväxling
inom en period av 1–3 år

Vi har uppskattat kostnaden för krediteringen av arbetsgivaravgifterna
till 2 miljarder kronor för en volym på närmare 20 000 platser.
Inför Nynäshamnsmodellen för sommarjobb i hela landet
Ett sommarjobb är ofta ungdomars första kontakt med arbetslivet.
Genom sommarjobb får ungdomar lära sig vilka krav som ställs på en
arbetsplats, praktiska arbetslivserfarenheter och referenser för sitt
framtida jobbsökande.
I Nynäshamn i södra Stockholms län har det under ett antal år bedrivits
ett mycket framgångsrikt samarbete mellan kommun och näringsliv för
att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. Fyra årskullar, de som
slutat årskurs 9 på högstadiet till dem som slutat årskurs 3 på
gymnasiet, erbjuds sommarjobb och alla som lämnar in en ansökan
garanteras arbete. Garantin inkluderar arbete i tre veckor.
Av de sommarjobb som finns i satsningen är 60 procent inom det
privata näringslivet och resterande 40 procent inom den kommunala
verksamheten. De privata arbetsgivare som inte kan stå för hela
lönekostnaden kan erhålla en viss ekonomisk hjälp från kommunen.

Vi föreslår att Nynäshamnsmodellen utvidgas till att omfatta Sveriges
samtliga kommuner. De kommuner som inför modellen erhåller
ersättning via ett riktat statsbidrag. Satsningen genomförs redan från år
2012 och beräknas uppgå till 700 miljoner kronor årligen, totalt 2,4
miljarder kronor under hela perioden 2012–2015.

Korttidsstudiestödet ska kunna kombineras med annan branschspecifik
utbildning som arbetsgivaren betalar. Stödet ersätter förlorad arbetsförtjänst och uppgår till 90 kronor per timme. Vi investerar 130
miljoner kronor, vilket räcker till studier på deltid (20 procent) för 5
000 personer 2012 och kommande år.

En andra chans – vuxenutbildning

Högre utbildning

Väldigt många söker sig till vuxenutbildningen, som utgör en viktig
väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen måste vara dimensionerad så att den
möter människors utbildningsbehov både i praktiska och teoretiska
ämnen.

Kunskapskraven på arbetsmarknaden ökar hela tiden. Det gäller både
generella kunskaper och mer specialiserad kompetens. Antalet jobb
som inte kräver gymnasiekompetens för att få anställning minskar i
rask takt medan efterfrågan på gymnasial utbildning, särskilt yrkesutbildning, är fortsatt stor, och efterfrågan på högre utbildning ökar
markant och förväntas att fortsätta öka under lång tid framöver.

Trots att arbetslösheten är 7,4 procent och 60 000 unga saknar en
gymnasieutbildning, skär regeringen, tvärt emot vad man påstår,
kraftigt ned på vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen måste vara
dimensionerad så att den möter människors utbildningsbehov både i
praktiska och teoretiska ämnen. Vi investerar i ett omfattande Kunskapslyft så att tiotusentals människor ges möjlighet att läsa in kurser
på grundskole- och gymnasienivå. Vi föreslår 20 000 platser till en
investeringskostnad av 1 645 miljoner kronor 2012.
Möjlighet att läsa in fullständig gymnasieexamen
Många människor behöver en möjlighet att kombinera arbete med
studier för att höja sin kompetens och ha beredskap för omställning. Vi
vill därför införa ett korttidsstudiestöd för arbetstagare som deltar i
kurser inom komvux eller vid folkhögskolor. Studierna kan bedrivas
på grundskole- eller gymnasienivå för att uppnå en gymnasieexamen
med grundläggande behörighet till högskolan.

Kvalificerade yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar är av
stor vikt för att arbetsgivare ska hitta rätt utbildad personal och är
samtidigt ett snabbt sätt för den enskilde att få ett kvalificerat arbete.
Under 2010 beviljades endast 28 procent av ansökningarna om att
bedriva Yh-utbildning med statligt stöd och det var i genomsnitt 3,7
sökande per studieplats. Det visar på behovet av att utöka möjligheterna
att studera inom ramen för yrkeshögskolan. Därför investerar vi i 6 500
platser och avsätter 600 miljoner kronor.
Vi vill pröva att satsa på särskilda utbildningar inom yrkeshögskolan i
socialt utsatta områden riktade mot studenter med utländsk bakgrund
syftande till att bygga ihop språklig och kulturell kompetens med
företagande och handel.
Högre utbildning lönar sig på alla sätt, för såväl den enskilde som
samhället. Den enskilde får högre lön, lägre risk för arbetslöshet, bättre

hälsa och utvecklingsmöjligheter. Samhället investerar i utbildning och
får tillbaka mångdubbelt i tillväxt och utvecklingskraft.
Kvaliteten inom den högre utbildningen behöver höjas, särskilt inom
samhällsvetenskap och humaniora. Antalet studenter per lärare har
ökat och det är inte ovanligt med så lite lärarledd tid som 4 timmar per
vecka. Vi vill förbättra kvaliteten i högre utbildning genom att
möjliggöra mer undervisningstid och möjlighet för studenterna att göra
praktik inom ramen för sin utbildning och tillför 300 miljoner kronor
per år.
Regeringen väljer att dra ned antalet högskoleplatser samtidigt som
antalet 20–24-åringar blir fler under 2012, 2013 och 2014. Och
samtidigt som arbetslösheten, och inte minst ungdomsarbetslösheten,
är fortsatt rekordhög.
Därför investerar vi i 8 700 platser till en kostnad av 850 miljoner
kronor.
Vi vill fördela antalet högskoleplatser efter de behov som finns på
arbetsmarknaden. Det finns en stor oro för att den nuvarande politiken
leder till att de nyare universiteten och mindre högskolorna utarmas.
Vi vill ha tillväxt och utvecklingskraft i hela Sverige och investerar
därför i lärosäten i hela landet.
Vi uppdrar åt Högskoleverket att fördela medel till de nya
studieplatserna.
I ett modernt samhälle är det viktigt att möjliggöra för människor att
gå mellan arbetsliv och studier. Ett bra sätt att uppnå det och bredda
rekrytering till högskolan är att låta arbetslivserfarenhet vara
meriterande vid tillträde till högskolestudier. De flesta länder i Europa

strävar efter att få fler som läser vidare, Sverige har under senare år gått
åt motsatt håll. Vårt långsiktiga mål är att alla som vill och är
kvalificerade ska ges möjlighet att läsa på högskolor och universitet.
Investeringar i utbildning och jobb för unga 2012
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8.2.4 Forskning och utveckling
Den statligt finansierade forskningen är en viktig hörnsten i innovationspolitiken. Grundforskningen tillhör den absoluta kärnan i det
offentliga åtagandet. Det är i första hand statens uppgift att stärka den
svenska forskningsbasen och vi ser ett behov av att långsiktigt öka
investeringarna i statlig forskning.
Det finns även ett behov av att se över hur forskningsresurserna inom
befintlig ram fördelas och organiseras. Det finns sannolikt en rad sätt
att få bättre utväxling på insatta resurser. Det kan till exempel röra sig
om att utveckla miljöer för spetsforskning och för samverkan med
externa aktörer. Det är också intressant att överväga om det behövs
mer av satsningar på tvärdisciplinär och tillämpad forskning för att öka
kommersialiseringen av forskningsresultat. Detta är frågor som vi vill
hantera inom ramen för en strukturerad strategisk samverkan mellan
stat, akademi och näringsliv (se ovan).
I ett flertal industriländer har det under de senaste åren införts olika
typer av skatteincitament för ökade investeringar i FoU och förbättrad
riskkapitalförsörjning. I Norge ges till exempel skattelättnader
(Skattefunn) som innebär att företagen utöver normala kostnadsavdrag
får göra 18–20 procents skatteavdrag för FoU-investeringar. En annan
intressant modell är det nederländska systemet med innovationsboxar
som innebär att de intäkter som genereras av investeringar i
immateriella tillgångar belastas med en lägre bolagsskatt. Ett liknade
system är även under utveckling i Storbritannien. Ett flertal länder,
bland annat Danmark, har även infört ett så kallat riskkapitalavdrag,
det vill säga en möjlighet för fysiska personer att få göra avdrag på sin
inkomst för den osäkerhet som det innebär att investera i små
oprövade bolag.
Vi vill inom ramen för vår skatteöversyn se över möjligheter att skapa
mer gynnsamma skattemässiga förutsättningar för FoU-investeringar
och riskvilligt kapital.

8.3 Kunskapsskola för alla
Sverige har under flera år tappat i internationella kunskapsmätningar i
skolan. För femte året i rad är det också en lägre andel av eleverna i
grundskolan som når målen i matematik, engelska och svenska eller
svenska som andraspråk, och som är behöriga att komma in på
gymnasieskolans nationella program. Det är nu så många som 12
procent av eleverna som inte är behöriga att gå vidare till gymnasieskolans nationella program. Vi tappar nu också vår tidigare tätposition
vad gäller likvärdighet i skolan. Vi liknar nu Tyskland och USA mer än
Finland, Danmark och Norge när det gäller betydelsen av elevens
socioekonomiska bakgrund. Det är inte länder som vi är vana att
jämföra oss med i dessa sammanhang. Den ökande skolsegregationen
är en av huvudförklaringarna till de sjunkande kunskapsresultaten.
Detta är djupt allvarligt och ett stort misslyckande för skolpolitiken vars
mål ska vara att ta vara på varje elevs potential.
Att en så stor andel av eleverna i grundskolan och gymnasieskolan inte
når målen är ett av våra stora samhällsproblem. Staten och kommunerna behöver gemensamt ta fram en strategi för att de nationella målen
ska kunna uppnås. De kommuner som är nära eller redan uppnår de
nationella målen ska sporras att lyckas än bättre. De kommuner som har
långt kvar innan de når de nationella målen ska ges särskilt stöd för att
göra det.
Skolverket gör analysen att den ökande skolsegregationen är en av
huvudförklaringarna till de sjunkande kunskapsresultaten. Regeringens
finanspolitiska råd skriver i 2011 års rapport: ”Regeringen gör knappast
heller tillräckligt (om ens något) för att motverka den ökade segregationen.” Det är ett rejält underkännande av regeringens politik. Skolpolitiken behöver utvecklas för att motverka den tilltagande segregationen i svensk skola där barn delas upp på olika skolor utifrån sin

bakgrund och där elevens sociala och eventuella utländska bakgrund
har en mycket stor inverkan på skolresultaten.
Varje barn har rätt att utvecklas och forma sitt eget liv. Men vi ser
sjunkande kunskapsresultat, ökad skolsegregation och ökad ungdomsarbetslöshet. Det kräver investeringar i utbildning.
8.3.1 Reformer för kunskap och likvärdighet
Alla skolor ska vara bra skolor, och alla barn och ungdomar ska få en
god och likvärdig utbildning. Det innebär för oss att alla elever ska ha
samma möjlighet att lyckas i skolan oavsett från vilken familj de
kommer eller var de bor.
Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter en riktigt
bra lärare. Kvaliteten i ett utbildningssystem kan aldrig bli högre än
kvaliteten på dess lärare. Söktrycket till lärarutbildningen fortsätter att
sjunka och förra året var det bara 1,3 förstahandssökande till varje
plats på lärarutbildningen. Det är inte hållbart. Ökande kunskapsresultat i den svenska skolan kräver att många ambitiösa och duktiga
studenter väljer att utbilda sig till lärare. Då måste det också löna sig
bra att utbilda sig till och arbeta som lärare.
Vi vill därför genomföra en rad reformer för att höja
kunskapsnivån och öka likvärdigheten i den svenska skolan.
Lärare ska garanteras kompetensutveckling
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling måste vara
naturliga inslag i lärarrollen och stödjas genom gemensamma satsningar från staten och skolhuvudmännen och med huvudsaklig
förläggning vid högskolor och universitet.

Vi vill avsätta 500 miljoner kronor för kompetensutveckling av lärare
och förskolans personal. Skolans huvudman, rektor och lärare bör i stor
utsträckning avgöra vilken kompetensutveckling som behövs för att
lyfta resultaten och höja undervisningens kvalitet. Sfi-lärarna behöver
särskilt uppmärksammas då en stor andel saknar behörighet att
undervisa.
Det ska gå att göra karriär som lärare
Vi vill se fler karriärvägar för lärare i skolan. Skolhuvudmännen bör
tillvarata den kompetens som lärarna besitter och stimulera till
professionell utveckling och större ansvarstagande i skolan. Det kan
exempelvis handla om att ta ansvar för ämne och ämnesutveckling,
kvalitetsarbete, bedömning och betygssättning, handledarskap för
lärarstudenter samt mentorskap för nyutbildade lärare.
De skolor som har allra svårast att nå målet att alla elever ska nå målen
i skolan behöver utvecklas i snabbast takt. Vi vill satsa 50 miljoner
kronor för att attrahera de bästa lärarna till skolor med störst
utmaningar och ge mer betalt till de lärare som i dessa skolor tar på sig
ett större ansvar för skolans och elevernas utveckling.
Inför lämplighetstest till lärarutbildningen
Lärarutbildningen och lärarrollen är fundamental för resultaten i skolan.
Vi vill skapa en miljö där många av de bästa studenterna i varje
generation väljer att bli lärare. Det finns inget finare än att arbeta med
att ge barn färdigheter och kunskaper, som en stabil plattform för resten
av livet. Vi vill därför förändra antagningen till lärarutbildningen.
Antagningen bör bygga inte enbart på studieresultat utan också på
omfattande tester som prövar lämpligheten och intresset för läraryrket.

Utveckla skolledningen
Rektorer är nyckelpersoner i skolan som chefer och som handledare
för pedagogerna. De behöver mer tid för sitt pedagogiska uppdrag.
Skolledaren är ofta ensam ledare på sin skola med ansvar inte bara för
att följa skollag och skolförordning utan också annan lagstiftning
liksom arbetsmiljö och arbetsrätt, verksamhetsutveckling, ekonomi,
personal, kontakter med elever och föräldrar m.m. Självklart hinner
man då inte fullt ut med att bära det pedagogiska utvecklingsansvaret.
Vi vill utveckla rektorsrollen för att sätta det pedagogiska uppdraget
främst och avsätter 50 miljoner kronor för ändamålet.
Fördela resurser utifrån elevernas behov
Resurser ska fördelas till skolorna utifrån elevernas behov. Det kan te
sig som en självklarhet men är det inte. De flesta kommuner fördelar
pengar till skolorna huvudsakligen utifrån hur många elever de har,
utan att ta hänsyn till behoven i elevgruppen. Enligt Skolverkets
rapport ”Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov” från 2009
så finns en generell tilläggsresurs, som förskolor och skolor får utifrån
sin socioekonomiska struktur, i ungefär var femte kommun när det
gäller förskola, i ungefär var fjärde när det gäller grundskola och i
ungefär var tionde när det gäller fritidshem. Resurser differentieras
inte tillräckligt mycket med tanke på de stora skillnader som finns i
förskolors och skolors förutsättningar för sin verksamhet. Skolverket
menar att det här systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den
svenska skolan. Det kan inte få fortsätta, skollagen måste ändras.

Nytt mål i skollagen som innebär att varje skola ska ha en blandad
elevgrupp
Alla skolor oavsett huvudman ska vara öppna för alla elever och ska ha
samma rättigheter och skyldigheter. Liksom högskolelagen ställer krav
på lärosätena att arbeta med breddad rekrytering anser vi att det ska
föras in ett nytt övergripande mål för skolan i skollagen:
Skolhuvudmannen ska arbeta för att sammansättningen av elever i varje
skola ska vara heterogen vad gäller kön samt social och etnisk
bakgrund.
Inga återvändsgränder i utbildningssystemet
OECD-rapporten ”No More Failures – Ten Steps to Equity in
Education” från 2007 betonar att gymnasieutbildning måste vara
attraktiv för alla och erbjuda högkvalitativ utbildning utan återvändsgränder samt vara en effektiv väg ut i arbetslivet. OECD rekommenderar att yrkesprogrammen ska leda till behörighet för högskolestudier,
då det ger högre status åt gymnasieprogrammen. Samtliga utbildningar
ska ge gedigna kunskaper och leda till en gymnasieexamen. Därigenom
blir alla väl rustade för att klara arbetslivet och fortsatt utbildning.
Regeringen har valt den motsatta vägen och tagit bort högskolebehörigheten för Sveriges gymnasieelever. Resultatet är färre sökande till
yrkesutbildningarna. Högskolebehörighet ska vara en självklarhet på
alla gymnasieutbildningar i Sverige.
Tidiga insatser för elever som inte når målen
Ett språkutvecklande arbete är oerhört viktigt för att ge alla barn en bra
start i sin skolgång och bör prioriteras i förskolan och skolan. Det
behövs snabba insatser för att vända en negativ utveckling på skol-,
klass- och individnivå. Den viktigaste orsaken till ungdomars

långtidsarbetslöshet är bristande utbildning. Men vi ska inte vänta tills
eleverna går i grundskolans högre årskurser innan kraftfulla insatser
sätts in för elever som inte når målen. En större del av dagen eller året
ska användas för att se till att alla elever når målen för sin årskurs. En
alltför liten del av satsningen på sommarskolor har gått till elever i de
lägre årskurserna. Mindre än 15 procent av resurserna på sommarskola
gick år 2011 till elever i årskurs 1–6.
Förbättra kunskapsresultaten för elever med utländsk bakgrund
Det finns en oacceptabel skillnad i skolresultat mellan elever med
svensk och elever med utländsk bakgrund. Kunskaper i svenska och
modersmål är starkt korrelerade med skolframgång i stort. Därför vill
vi utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och modersmålsundervisningen genom högre behörighetskrav för lärare, kompetensutveckling av lärarna och utveckling av undervisningen. Vi vill
utveckla nationella bedömningsverktyg för att avgöra vilka elever som
har behov av att läsa svenska som andraspråk. Lärare i svenska som
andraspråk ska ha lika höga krav på behörighet som lärare i svenska i
respektive årskurs. Modersmålslärare ska inte vara undantagna från
kravet på lärarlegitimation utan ska ha en lärarutbildning och ämneskompetens i modersmålet och därmed också kunna undervisa elever
som inte har språket som modersmål i främmande språk. Kurser i
modersmål ska också ge meritpoäng på samma sätt som andra kurser i
språk. Studerade kurser i språk ska värderas på samma sätt och en elev
ska inte behöva välja bort att läsa modersmål för att det inte ger
meritpoäng på samma sätt som andra språkkurser.

Skär inte ned på gymnasieskolan
Regeringen gör en neddragning till gymnasieskolan med 675 miljoner
kronor 2012 med hänvisning till den nya gymnasiereformen. Regeringen har inte visat hur den reformerade gymnasieskolan ger lägre
kostnader för kommunerna. När gymnasieskolans kostnadsutveckling
med anledning av gymnasiereformen har utretts kommer vi att ta
ställning till frågan. För 2012 avsätter vi 675 miljoner kronor till
gymnasieskolan.
8.4 Sverige behöver en kompetensförsäkring
Kompetens är en av de avgörande faktorerna bakom ekonomisk tillväxt. En välutbildad arbetskraft betyder att fler kan ta ett vidare ansvar,
att det blir möjligt att höja förädlingsvärdet på produktionen. I en allt
skarpare global konkurrens är den viktigaste konkurrensfördelen att lära
nytt och kunna ställa om snabbare än konkurrenterna.
Utbildningsnivån påverkar även BNP. En undersökning av 83 rika och
fattiga länder visar att ett års extra utbildning ger en BNP-nivå som är
29 procent högre per capita. Om man begränsar undersökningen till 23
OECD-länder blir utfallet svagare men fortfarande signifikant, ett års
längre utbildning ger då 15 procent högre BNP-nivå.
I Sverige har andelen med gymnasiekompetens liksom andelen av
arbetskraften som har högskoleutbildning stadigt ökat. Trots detta är det
idag ca 840 000 personer som befinner sig på arbetsmarknaden och har
högst grundskoleutbildning, varav mer än hälften är mellan 25 och 54
år och alltså har många år kvar i yrkeslivet.
Under den allvarliga ekonomiska krisen och lågkonjunkturen på 1990talet genomförde den dåvarande socialdemokratiska regeringen

Kunskapslyftet som innebar en massiv satsning på framförallt
gymnasial utbildning för vuxna i olika former. I en forskarrapport som
IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitiska utvärderingar) publicerade 2008 redovisades modellsimuleringar för sannolikheten att vara
sysselsatt för dem som deltog i Kunskapslyftet jämfört med dem som
inte gjorde det. Sannolikheten att vara sysselsatt ökade med ca 5 procentenheter för dem som deltog i Kunskapslyftet. Enligt IFAU framstår skillnaden som ett robust resultat, trots att det är fråga om modellsimuleringar.
Knappt hälften av de anställda i Sverige deltar i någon form av kompetensutveckling under ett år. De allra flesta deltar i någon form av
personalutbildning i tre till fem dagar. Längre utbildningar är mycket
ovanligt. Av utbildningarna genomförs 93 procent på arbetstid. De
yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden (under 25 år och över 55 år)
får minst utbildning. I genomsnitt används drygt 2 % av arbetstiden till
personalutbildning. Deltagande i personalutbildning ökar med
utbildningsnivå. Bland Sacos medlemmar finns är det högst andel som
får ta del av personalutbildning, bland TCO:s medlemmar är det 60 %
som fått någon form av personalutbildning under ett år. LO:s medlemmar är de som får minst personalutbildning.
Svenska studier har konstaterat att lärandet i arbetslivet har stor
betydelse för företagens konkurrenskraft vad avser arbetsproduktivitet
och lönsamhet. Utbildningsnivån har även stor betydelse för risken att
drabbas av arbetslöshet. De jobb som finns på arbetsmarknaden har
blivit mer kvalificerade, det efterfrågas högre formell utbildning därför
att jobben innebär mer kvalificerade arbetsuppgifter, helt enkelt. Det
har varit en förutsättning för den produktivitetshöjning som skedde
under många år. Under perioden 1995–2006 steg produktiviteten i hela
ekonomin med ca 35 %. Därefter har det skett en unik minskning av

produktiviteten tre år i rad.
På sikt vill vi genomföra en långsiktig och strategiskt viktigt reform för
att ge alla på arbetsmarknaden möjlighet till kompetensutveckling. Vi
vill införa en kompetensförsäkring som omfattar alla på den svenska
arbetsmarknaden och bygger på arbetslinjen. Kompetensförsäkringen
ska göra det möjligt för människor att utveckla sitt kunnande – antingen
för att långsiktigt klara att behålla sitt jobb och yrke, eller för att kunna
byta arbetsuppgifter, bransch eller yrke. Kompetensförsäkringen ska
inte användas för att ersätta befintlig finansiering av utbildningsinsatser
utan ge helt nya och utökade möjligheter till kompetensutveckling.
I utformandet av en sådan försäkring är det viktigt att involvera
arbetsmarknadens parter och ta tillvara deras kunnande och
engagemang på området.
När vi talar om kompetensutveckling i arbetslivet menar vi att det är
relevant att dela upp detta i tre olika typer av utbildning:
	

 1.	


Kunskaper som är nödvändiga för att på ett bra och säkert sätt
utföra arbetsuppgifterna och kunna delta i utvecklingen på
arbetsplatsen. Det kan vara t.ex. utbildning för att hantera en ny
maskin, nödvändig ny kunskap inom yrkesområdet, nya
arbetsmetoder eller ny organisation, nya skyddsföreskrifter.
Denna typ av kompetensutveckling är självklart arbetsgivarens
ansvar. Den betalas fullt ut av arbetsgivaren och genomförs på
arbetstid. Detta är den vanligast förekommande formen av
kompetensutveckling som också ofta kallas personalutbildning.

	

 2.	


Kunskaper som är nödvändiga för att individen ska kunna ta på
sig helt nya arbetsuppgifter och kanske ta på sig ett större

ansvar är tidigare eller kunna utföra arbetsuppgifterna på ett
kvalitativt bättre sätt än tidigare. Det kan vara utbildning av
vårdbiträden till undersköterskor, ledarskapsutbildningar,
specialistutbildningar för olika yrkesgrupper, möjlighet att
bredda, eller spetsa, sin kompetens. Denna typ av
kompetensutveckling ger arbetsgivaren möjlighet till ökad
flexibilitet och möjlighet att förändra sin produktion och
organisation. Men den ger även individen en ny och starkare
ställning på arbetsmarknaden. Den är ofta ett delat ansvar
mellan den anställde och arbetsgivaren, vanligtvis har även
parterna en viktig roll för att möjliggöra denna typ av
kompetensutveckling.
	

 3.	


Kunskaper som är önskvärda för att stärka individens ställning,
och därmed valmöjligheter och karriärmöjligheter, på
arbetsmarknaden. Det kan handla om att skaffa sig
gymnasiekompetens, högskolebehörighet, en helt ny
yrkesutbildning eller utbildning för att kunna byta arbetsgivare
eller bransch. Denna typ av kompetensutveckling förekommer
mycket sparsamt förutom i ungdomsåren. Arbetsgivarna är i
allmänhet inte intresserade av att bidra till att den anställde ges
förutsättningar att lämna sitt arbete (med undantag för vissa
satsningar på omställning vid uppsägningar). Individen har å
andra sidan ett starkt incitament för denna typ av
kompetensutveckling men hämmas av att den är mycket svår
att finansiera när man samtidigt har de fasta kostnader som
flera år i yrkeslivet lagt grunden för och dessutom ofta ett
försörjningsansvar.

I ett samhällsperspektiv finns det skäl att uppmuntra och underlätta
framförallt kompetensutveckling av typ 2 och 3 för att skapa en

dynamisk och flexibel arbetsmarknad med hög grad av förmåga till
förnyelse och hållbarhet.
Fördela resurser utifrån elevernas behov
Resurser ska fördelas till skolorna utifrån elevernas behov. Det kan te
sig som en självklarhet men är det inte. De flesta kommuner fördelar
pengar till skolorna huvudsakligen utifrån hur många elever de har,
utan att ta hänsyn till behoven i elevgruppen. Enligt Skolverkets rapport
”Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov” från 2009 finns en
generell tilläggsresurs, som förskolor och skolor får utifrån sin
socioekonomiska struktur, i ungefär var femte kommun när det gäller
förskola, i ungefär var fjärde när det gäller grundskola och i ungefär var
tionde när det gäller fritidshem. Resurser differentieras inte tillräckligt
mycket med tanke på de stora skillnader som finns i förskolors och
skolors förutsättningar för sin verksamhet. Skolverket menar att det här
systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska skolan. Det kan
inte få fortsätta, skollagen måste ändras.
Kultur- och musikskolan
Den svenska kultur- och musikskolan har skördat stora framgångar.
Dels för att den erbjudit svenska barn möjligheter att utvecklas inom
musik, teater och dans, dels för att den möjliggjort för generationer av
framgångsrika unga människor att göra karriär, både nationellt och
internationellt. Vi ser med oro på de försämringar som sker inom den
kommunala kultur- och musikskolan. I många kommuner höjs
avgifterna, vilket innebär att allt färre barn och unga deltar i
verksamheten.
Den utvecklingen måste brytas: Vi vill införa en stimulans till de
kommuner som har sänkt eller sänker sina avgifter till maximalt 500

kronor per termin inom musik- och kulturskolan. De kommuner som
har låg avgift får därmed en erkänsla för sin klokskap och ett stöd till
ökad kvalitet i verksamheten. Vi föreslår en satsning på 50 miljoner
kronor att fördelas av Kulturrådet. Vi anser vidare att det är viktigt att
bevaka utvecklingen av kultur- och musikskolan så att verksamheten
långsiktigt stärks och utvecklas. Att se till att så sker bör vara ett
uppdrag för Kulturrådet i samarbete med kultur- och musikskolornas
samarbetsorganisation.

7958 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i boendet.
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
På nästa sida visas socialdemokraternas resonemang och förslag
o d för området som de har i sin budgetmotion hösten 2011.

Solidariskt ansvar för mottagandet i Sverige
I många urbana områden spelar utrikes födda stor roll för näringslivets
möjligheter att utvecklas och därmed för tillväxten i regionen. Utan
arbetskraft som är född i andra länder skulle tillväxten på många områden hämmas och många verksamheter få problem med sin personalförsörjning.
Men idag tar det alldeles för lång tid för våra nyanlända flyktingar att
etablera sig i arbete och egen försörjning och det gäller även i regioner
som präglas av tillväxt och efterfrågan på arbetskraft. Det går inte att
isolera frågor som rör den första tiden i landet, dvs. då man fortfarande
befinner sig i utredning rörande sina skäl att få stanna i landet, från
etableringen i arbete eller utbildning efter beskedet om uppehållstillstånd. Idag är det för få möjligheter som erbjuds för Migrationsverket
när det gäller att tillhandahålla boende i kommuner med tillgång till
bra arbetsmarknadsförhållanden och goda utbildningsmöjligheter.
Merparten av de asylsökande bor idag i ett s.k. eget boende (EBO), i
våra storstadsområden. Men snedfördelningen av asylsökande mellan
kommunerna inom storstadsregionerna, men även inom de kommuner
där det finns många boende i EBO, är enorm och detta medför ofta
betydande problem. Detta gäller såväl för de asylsökande och deras
värdfamiljer som för de berörda kommunerna och i förlängningen för
regionerna som helhet. Mottagande av asylsökande och nyanlända
medför ju åtaganden och inledningsvis även kostnader för de
kommuner som berörs. När resurser saknas eller är otillräckliga kan
resultatet bli trångboddhet och nedslitna bostäder och boendemiljöer.
Lagen om eget boende fungerar inte, därför behöver ett nytt system
skapas. Staten behöver ta ett större ansvar för flyktingmottagandet och

bland annat erbjuda ett s.k. ankomstboende under de första veckorna
och därefter ett s.k. ordnat boende. De senare ska utgöras av vanliga
lägenheter och målsättningen vara bostäder som är jämnt spridda över
landet, med hänsyn tagen till arbetsmarknadsutsikter och invånarantal.
För att detta ska fungera krävs att fler kommuner, särskilt i storstadsregionerna dit många asylsökande vanligtvis söker sig och där arbetsutsikterna är goda, görs ansvariga för mottagande av såväl asylsökande
som nyanlända flyktingar, t.ex. genom ändringar i socialtjänstlagen,
höjda kommunersättningar för flyktingmottagande eller på annat sätt.
Vidare anser vi att alla kommuner ska ha ett solidariskt ansvar att ta
emot ensamkommande flyktingbarn och att det ska finnas en bindande
skyldighet för kommunerna att ta emot dessa barn.

7959 Sociala miljöer o verksamheter i
allmänna grupper o d.
SW . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

796/799 Sport, idrott o d.
SW 796/799 Sport, idrott o d.

8 Språk. Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89.
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

81 Litteraturvetenskap - historia.
812-819 motsvarar 82-89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

I grundskolan behandlas frågor om skönlitteratur o d i språkämnena i
område 80.

9 Saklitterärt. Allmän geografi,
allmän historia. Biografi.

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik.
Blandade ämnen.
(DK (05), 07, 08, (04) )

Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

91 Allm. geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria od
93/99 Historieskrivande verksamheter,
allmän historia.
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

Växande klyftor hotar sammanhållningen
Från Socialdemokraternas hemsida
Publicerad på SVD Brännpunkt 30/12-2011.

Jämlikheten och sammanhållningen i det svenska samhället är några
av våra främsta styrkor. De gynnar vår ekonomi och lyfter alla
människor. Därför måste jämlikheten stärkas, när svåra ekonomiska
tider väntar oss.
Ett antal ekonomer, nu senast på Internationella valutafonden, har visat
att den växande ojämlikheten var en bidragande orsak till finanskrisen.
I de rika länder där ojämlikheten ökat mest, där har också skuldsättningen ökat och bytesbalansen försämrats. När inkomstutvecklingen
för många människor halkat efter, har man i stället dragit på sig allt
större skulder. Det skapar en ohållbar instabilitet i ekonomin.
Denna instabilitet hotar nu att nå Sverige. Den senaste tiden har
rapporter om ökad inkomst-ojämlikhet sköljt över oss. SCB, SNS och
OECD visar alla samma sak: klyftorna i vårt land växer. Enligt OECD
är Sverige ett av de länder där ojämlikheten vuxit som allra mest under
2000-talet.
Som SvD rapporterat har inkomsterna för den fattigaste tiondelen av
befolkningen bara ökat med 1,7 procent på 20 år. Samtidigt har den
rikaste tiondelen under samma period fått hela 63 procent mer. Särskilt
anmärkningsvärt är att den fattigaste tiondelen i dag har 567 kronor
mindre i plånboken varje månad jämfört med 2006.
Förklaringen till detta ligger delvis i lågkonjunkturen, men knappast
enbart. Det handlar om politiska beslut. Det är omöjligt att skära i a-

kassa och sjukförsäkring för att finansiera skattesänkningar utan att de
som uppbär dessa ersättningar får mindre att röra sig med. Därför är det
inte förvånande, men djupt oroväckande, att barnfattigdomen nu ökar i
Sverige.
Europa befinner sig i ett utomordentligt svårt ekonomiskt läge. Också
den amerikanska ekonomin är svagare än normalt. I denna djupa kris
för världens rika länder, har Sverige relativt sett stått starkt. Sammanhållningen, öppenheten och omställningsförmågan är starka konkurrensfördelar. OECD varnar nu för den växande ojämlikheten och de
slitningar den skapar. Därför måste vi bestämma oss: är det Sveriges
konkurrensfördelar vi ska utveckla? Eller ska vi låta klyftorna växa i
det svenska samhället?
För oss socialdemokrater är svaret enkelt. Ojämlikheten ska
bekämpas. För att kunna göra det måste vi redan i dag stärka flera
viktiga områden:
1. Arbete. Hög arbetslöshet innebär stora klyftor. Enligt Konjunkturinstitutet kommer arbetslösheten att ligga strax under 8 procent de
kommande tre åren. I det läget är det anmärkningsvärt att regeringen
prioriterar att sänka krogmomsen med 5,4 miljarder – en åtgärd som
enligt regeringen som bäst ger 3500 jobb. Vi socialdemokrater väljer i
stället att investera i utbildning och forskning, samt att bygga ut
infrastrukturen, något som både gynnar företag och sätter människor i
arbete.
2. Utbildning. Skolan ska ge alla barn lika goda chanser till ett bra liv. I
dag spelar elevernas sociala bakgrund allt större roll för skolresultaten.
Tre av tio elever saknar slutbetyg efter tre år i gymnasiet. I detta
allvarliga läge väljer regeringen att skära på gymnasieskolan med 675
miljoner kronor 2012. Även vuxenutbildningen bantas nästa år, trots

hög arbetslöshet. Vi socialdemokrater vill i stället investera i fler
studieplatser och höjda skolresultat, bland annat genom att satsa rejält
på skolans kärna: lärarna.
3. Omställning. I dag saknar majoriteten av de arbetslösa rätt till akassa, och bara ett fåtal får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. På
några få år har a-kassan förvandlats till ett skyddsnät med stora hål. En
arbetslöshetsersättning det går att leva på underlättar för människor att
ställa om, och är en förutsättning för en dynamisk ekonomi och för att
motverka protektionism. Därför arbetar vi socialdemokrater för att akassan ska omfatta fler, och att fler ska få ut 80 procent av sin tidigare
lön.
4. Skatterna. Enligt Riksdagens utredningstjänst innebar den borgerliga regeringens politik under förra mandatperioden att den hundradel
av befolkningen med högst inkomster fick lika mycket som den
fjärdedel av befolkningen som har lägst inkomster. Skattesänkningarna
har i oproportionerligt hög grad gått till dem som tjänar allra mest. Vi
socialdemokrater menar att skatt ska betalas efter bärkraft. Den som
har mycket höga inkomster har också råd att betala lite mer i skatt.
Ojämlikheten i Sverige ligger i dag på samma nivå som i 1980-talets
USA, och är växande. Vi kan välja att vända denna utveckling. Genom
arbete, utbildning, snabb omställning och rättvisa skatter gör vi inte
bara Sverige mer jämlikt, utan stärker ekonomin i grunden. Det är ett
politiskt arbete som kan påbörjas i dag – om viljan finns.
HÅKAN JUHOLT partiordförande för Socialdemokraterna
TOMMY WAIDELICH ekonomiskpolitisk talesperson

Socialdemokraternas budgetmotion hösten
2011.
Riksdagens rapport, men tabeller o d är ej med av utrymmesskäl.
Riksdagens rapport innehåller inte figurer. Den som vill se en fullständig motion bör gå till Socialdemokraternas upplaga av motionen :
Läs hela budgetmotionen (PDF)

Motion 2011/12:Fi240 På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi Riksdagen Tabeller utelämnas av utrymmesskäl.

Motion 2011/12:Fi240 På väg mot en kunskapsbaserad
ekonomi
MER INFORMATION
Behandling av 2011/12:Fi240
MOT201112Fi240 (1,5 Mbyte)
Motion till riksdagen
2011/12:Fi240
av Håkan Juholt m.fl. (S)
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
1 Innehållsförteckning......
2 Förslag till riksdagsbeslut....
3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonomi
Vi kan aldrig acceptera arbetslösheten. Full sysselsättning är det
övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken.
Som land har vi inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär.
En förutsättning för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen
är att vi får ett mer jämställt samhälle. När män och kvinnor delar på
ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten
och människors livskvalitet. Kvinnor och män ska ha samma frihet och
självständighet, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och
lika makt att forma sina liv. När alla har ett arbete blir Sverige rikt,
både ekonomiskt och mänskligt. Alla har skyldighet att bidra till samhällets utveckling utifrån sina förutsättningar. Med fler människor

i arbete klarar vi att finansiera utbildning, vård och omsorg för alla.
Vi har högre ekonomiska ambitioner för Sverige. Sverige ska ligga i
framkant av utvecklingen även imorgon. Då måste vi vara handlingskraftiga i dag. Vi förnyar vår ekonomiska politik. Sverige ska använda
varenda skattekrona rätt, för att säkra framtidens tillväxt. Vi har en
tydlig vision för att göra Sverige till en konkurrenskraftig, kunskapsbaserad ekonomi. Om vi ska stå starka i framtiden måste vi konkurrera
med hög kompetens och goda arbetsvillkor och inte med låga löner.
Regeringens ensidiga ekonomiska politik baserad på stora skattesänkningar har nått vägs ände. Utanförskapet är oförändrat, arbetslösheten
har ökat, klyftorna och barnfattigdomen har växt liksom de ekonomiska
skillnaderna mellan könen. Fler är långtidsarbetslösa, bostadsbyggandet
har minskat och skolresultaten försämrats. Sverige behöver en ny
färdriktning också för den ekonomiska politiken.
Läget i världsekonomin är allvarligt. Risken för recession i Europa är
uppenbar. Det ställer stora krav på den ekonomiska politiken även i
Sverige. Starka offentliga finanser är avgörande. Nu gäller det att göra
rätt saker. Vi vill prioritera investeringar i det som också långsiktigt
bygger Sverige starkt – utbildning, infrastruktur och bostäder.
Då behöver vi utveckla svensk konkurrenskraft. Sverige behöver en
förstärkt strategisk samverkan mellan staten, näringslivet och akademin
med mer av samarbete och gemensamma prioriteringar av såväl forskningsresurser som utbildning. Skolan står i fokus. En kunskapsbaserad
ekonomi börjar i en skola där alla barn lyckas. Vi vill skapa en modern
kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Alla skolor ska
vara bra skolor. Det kräver att vi investerar i lärarnas kompetens och
utveckling. Utbildning är en färskvara; därför tror vi på det livslånga

lärandet. Sverige ska bli en kunskapsnation av världsklass, och då
måste fler ges chansen till god utbildning.
Vi har inte råd att inte ta vara på de tillväxtmöjligheter som ligger i ett
mer jämställt samhälle. Kvinnors möjligheter till arbete och utveckling
och ekonomiskt oberoende genom egen försörjning är en prioriterad
fråga för oss socialdemokrater och en viktig del av en ny färdriktning
för Sverige.
Ekonomin växer när människor växer. Ökade klyftor ger inte fler jobb
och en bättre ekonomisk utveckling. Strävan efter ekonomisk utveckling och ökad jämlikhet är två sidor av samma mynt. Det ska alltid
krävas av den enskilde att denne gör rätt för sig efter bästa förmåga.
Men var och en ska också veta att samhället fungerar och möjliggör ett
bättre liv för alla. Detta är kärnan i vad vi kallar värdeburen tillväxt, en
moralisk ekonomisk utveckling.
Miljöproblemen kräver investeringar och tuffa miljökrav. Sverige ska
ta sin del av miljöansvaret och gå före på miljöområdet. Vi ska vara
först med att använda framtidens miljövänliga teknik. Då krävs investeringar i järnväg och kollektivtrafik, ett nytt klimatinvesteringsprogram och stimulanser för mer miljövänliga bilar.
Vi tror på ett modernt arbetsliv där de anställdas intressen står i
centrum. Vi tror på ett arbetsliv där människor trivs, har möjligheter
till inflytande över sin arbetssituation och kan utvecklas i jobbet. Det
är en avgörande del av den kunskapsbaserade ekonomi och den
värdeburna tillväxt som vi vill se för Sverige.
Storstäder som bärs fram av en pulserande framtidstro är en viktig
ingrediens i bygget av ett modernt och konkurrenskraftigt Sverige. Väl
fungerande storstäder är avgörande för att vi ska få tillväxt och fler

jobb i hela landet. Under åren 2012–2015 vill vi därför göra tillväxtskapande investeringar i våra största städer. Det handlar om att bygga
järnvägar och kollektivtrafik, fler bostäder, viktiga klimatinvesteringar
och en ordentlig upprustning av miljonprogramsområdena.
I dag råder stor bostadsbrist på många håll i Sverige. Människor har
svårigheter att flytta dit jobben och utbildningsplatserna finns. Det
behövs en ny bostadspolitik som ger en större rörlighet på bostadsmarknaden och blandade bostadsområden. Alla människor, inte bara de
med goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att leva i bra
bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö. Då
krävs att staten och kommunerna gemensamt tar ansvar för att det
byggs fler bostäder.
Sverige är ett glest befolkat land med behov av snabba miljövänliga
transporter. Trots det har vi underinvesterat i järnväg. Det finns ett
betydande behov av infrastrukturinvesteringar i hela landet, inte minst i
och kring våra stora städer. En del i en ny färdriktning för Sverige bör
vara att nu börja lägga grunden för fungerande snabba järnvägar i
Sverige. Dessutom behövs fungerande mobiltelefoni och bredband med
hög överföringshastighet i hela landet. Sverige glider isär. Den som
känner att välfärden krackelerar, rustar sig för ojämlikhet. Det är det vi
kunnat se i vårt land under de senaste åren. Den utvecklingen kan aldrig
vara ett framgångsrecept. Samhällen som håller ihop, med stor tillit
människor emellan, har bättre ekonomisk tillväxt och lägre brottslighet
än samhällen med låg tillit. En omfattande generell välfärd ökar tilliten
i samhället.
Sverige behöver en ny färdriktning där alla tillsammans är med och tar
ett gemensamt ansvar för att hålla ihop vårt land. De som tjänar allra
bäst kan bidra lite mer i ett tufft ekonomiskt läge. Tillsammans kan vi
med en aktiv social investeringspolitik prioritera att avskaffa

barnfattigdomen, ge fler barn och unga god utbildning, möjligheter till
kulturupplevelser och möjliggöra för fler att komma ut i arbete. Då får
vi ett bättre samhälle för alla.
Det ekonomiska läget är mycket osäkert. Sveriges stora beroende av
omvärlden gör att det finns betydande risker för en klart försämrad
utveckling i vårt land. Vi menar att det i ett sådant läge måste finnas en
beredskap att stimulera ekonomin för att hålla uppe den inhemska
efterfrågan och för att skjuta till medel till kommunsektorn för att
undvika uppsägningar och försämringar i vård, skola och omsorg. Vi
kommer därför mycket nogsamt att studera den ekonomiska utvecklingen och är beredda att återkomma med ytterligare insatser om det
skulle visa sig nödvändigt.

	

 •	


Det enskilt viktigaste för elevernas resultat i skolan är bra
lärare. Vi vill avsätta 2 miljarder kronor de kommande fyra åren
till kompetensutveckling av lärare och 400 miljoner kronor
under samma tid för karriärmöjligheter för lärare och utveckling
av skolledarrollen.

	

 •	


Sverige behöver en kompetensförsäkring som bygger på
arbetslinjen och ger människor möjlighet att utveckla sitt
kunnande.

	

 •	


Vi vill investera i moderna urbana transportsystem.
Tunnelbanan i Stockholm behöver byggas ut. Vi avsätter 1,4
miljarder kronor för sträckan Odenplan–Nya Karolinska
sjukhuset 2012–2015. Under samma period föreslår vi 11,5
miljarder kronor för utbyggd kapacitet i järnvägssystemet.

	

 •	


Bristen på hyreslägenheter och studentbostäder är skriande på
många håll. Vi föreslår att en skattestimulans på 1 miljard
kronor årligen för investeringar i hyres- och studentlägenheter
införs från 2012. Behovet av underhåll är stort i fastigheter
byggda under miljonprogramsepoken. Vi vill införa en modell
med statliga lånegarantier för upprustning och
energieffektivisering av dessa fastigheter. Låneramen omfattar
totalt 20 miljarder kronor och kan sökas av alla fastighetsägare
mot en garantiavgift. För fastigheter i områden med särskilt hög
arbetslöshet ska staten kunna subventionera garantiavgiften, en
utgift som bedöms uppgå till omkring 500 miljoner kronor per
år. Vi bedömer att cirka 60 000 lägenheter kan rustas upp tack
vare lånegarantierna.

4 Skarpa förslag i budgetmotionen
4.1 En kunskapsbaserad ekonomi
	

 •	


Vi föreslår omfattande investeringar i jobb och utbildning för
unga, sammanlagt 57 400 platser inom högskolan,
vuxenutbildningen i traineejobb och utbildningsvikariat till en
kostnad av närmare 7 miljarder kronor.

	

 •	


Vi vill se en strategisk samverkan mellan näringsliv, forskning
och parterna på nya områden som transporter, miljö och energi,
hälsa och livsvetenskap, den demografiska utmaningen och
Sveriges attraktionskraft, för 2 miljarder kronor de kommande
fyra åren.

	

 •	


Vi föreslår en ny riskkapitalfond med 3 miljarder kronor.

4.2 En värdeburen tillväxt
	

 •	


	

 •	

	


Vi föreslår en kompetenskommission som ska arbeta med
förbättrad matchning mellan arbetsgivarnas behov och de
arbetssökandes kompetens. Till sitt förfogande har de 1 miljard
kronor för att upphandla bristyrkesutbildningar. Vi föreslår att
700 miljoner kronor omdisponeras från ineffektiva coacher till
förstärkt förmedlingsverksamhet.
För personer med mer omfattande behov av stöd för att få
förankring på arbetsmarknaden så föreslår vi Kraftsam, en dörr
in till möjligheter att få individuellt utformat stöd. Vi föreslår
1 500 plusjobb för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden och 1 400 platser i offentligt skyddat arbete
för personer med psykiska funktionshinder.

	

 •	


Vi vill arbeta för ett modernt arbetsliv där de anställdas
intressen står i centrum. Vi tror på ett arbetsliv där människor
trivs, har möjligheter till inflytande över sin arbetssituation och
kan utvecklas i jobbet. Vi avsätter 100 miljoner kronor per år
till ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

	

 •	


En stark a-kassa som omfattar alla löntagare är en avgörande
del av en väl fungerande arbetslinje. Vi föreslår i denna motion
ett tak för avgiften på 120 kronor i månaden och en höjd
ersättningsnivå i a-kassan till 80 procent. Taket höjs till 910
kronor per dag från mars 2012. Efter 100 dagars arbetslöshet
trappas taket i a-kassan ned med 150 kronor per dag.

	

 •	


För att långsiktigt öka sysselsättningen bland utrikes födda vill
vi förstärka kvaliteten i etableringsinsatserna. De 700 miljoner
kronor som sfi-bonus och lotsar kostar vill vi använda

effektivare för validering, arbetspraktik och grundläggande
utbildning i kommunal regi.
	

 •	


På många orter försvinner nödvändig kommersiell
serviceinfrastruktur, det är ett hot mot inte minst de små
företagens möjligheter att klara sin vardag och utvecklas. Vi
föreslår ett särskilt stöd om 50 miljoner kronor per år för att
trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell
service i gles- och landsbygd.

	

 •	


Vi vill införa ett nytt system med stöd för klimatinvesteringar,
där förutom kommuner, även företag, ideella organisationer
eller alla i samarbete kan få stöd för projekt. Vi avsätter 400
miljoner kronor per år, sammantaget 1,6 miljarder kronor de
kommande fyra åren till lokala klimatinvesteringar.

	

 •	


Det behövs kraftiga styrmedel för att ställa om till ett hållbart
samhälle. Vi föreslår ett nytt system för miljöbilsbonus och
registreringsskatt där bilar med låga utsläpp får bonus och bilar
med höga utsläpp får registreringsskatt.

	

 •	


Investeringar i solvärme och solel har rönt stort intresse och är
en viktig framtidsmarknad för svenska företag. Vi avsätter 100
miljoner kronor per år, sammantaget 400 miljoner kronor de
kommande fyra åren för ett solinvesteringsstöd.

	

 •	


När män och kvinnor delar på ansvaret för både jobb och familj
förbättras den ekonomiska tillväxten och människors
livskvalitet. Vi vill därför lagstifta om rätt till heltid och införa
ett tak för allmänna visstidsanställningar. Vi avsätter också 200
miljoner kronor per år i stimulans till kommuner som ordnar
barnomsorg på obekväm arbetstid.

4.3 Sociala investeringar

högkostnadsskyddet på det sätt som regeringen föreslår.

	

 •	


Det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom i vårt land. Det
kräver att vi når målet om full sysselsättning. Men en del saker
kan göras omedelbart. Vi vill höja underhållsstödet med 100
kronor i månaden och taket i de s.k. vab-dagarna så att fler får
en rimlig vardagsekonomi. Vi vill se kraftfulla åtgärder för
dem som är överskuldsatta och stimulera kommunerna att
sänka avgifterna i kultur- och musikskolan.

	

 •	


Den grova organiserade brottsligheten har fått fäste i Sverige. Vi
vill förstärka kampen mot den organiserade brottsligheten och
centralt skapa betydligt bättre förutsättningar för att samla
kunskap och använda resurserna på ett effektivt sätt. Vi vill
därför ge 100 miljoner kronor per år till Rikskriminalpolisen
under 2012–2015, vilket motsvarar minst 100 tjänster med
specialistkompetens.

	

 •	


Vi vill ha en sjukförsäkring som bygger på arbetslinjen, ger bra
inkomsttrygghet, finansieras solidariskt och där ingen faller
mellan stolarna. Vi vill att de allra flesta ska få 80 procent i
ersättning vid sjukdom. På sikt vill vi att taket ska vara tio
prisbasbelopp. I ett första steg vill vi nu höja taket till åtta
prisbasbelopp 2012 och åtta och ett halvt prisbasbelopp 2013.
Vi vill också att ersättningen ska vara 80 procent under hela
sjukdomsperioden.

	

 •	


För att upprätthålla ett starkt samhällskontrakt är det avgörande
att alla former av skatte- och bidragsfusk motverkas kraftfullt.
Under åren 2012–2015 vill vi därför tillföra Skatteverket totalt
200 miljoner kronor för ökade resurser till att bekämpa
skattefusk och i en särskild satsning mot bidragsbrott anslår vi
därför totalt 100 miljoner kronor till polisen och
Åklagarmyndigheten under perioden 2012–2015.

Skillnaderna i såväl dödlighet som självskattad hälsa har ökat
mellan olika socioekonomiska grupper de senaste 20 åren. Vi
vill ha en statlig kommission för jämlik hälsa. Uppdraget ska
vara att identifiera oacceptabla förhållanden som leder fram till
skillnader i befolkningens hälsa samt ta fram förslag på hur vi
kan minska hälsoklyftorna.

	

 •	

	

 •	


För socialdemokratins del är det viktigt att säkerställa att varje
skattekrona används så effektivt som möjligt. Därför vill vi se
en bred utredning om vinst och konkurrens i välfärden.

	

 •	


Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är att skapa
förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Därför
vill vi införa fri entré på statliga museer, fortsätta
digitaliseringen av biografer, öka stödet till svensk barnfilm och
satsa på ett nytt kultur- och demokratiprojekt för unga. Totalt
avsätter vi drygt 1 miljard kronor till kultursatsningar 2012–
2015.

	

 •	


Alla har rätt till en god sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att
han eller hon får hjälp av personal som har den bästa
utbildningen, tillräckligt med tid och som arbetar med de mest
moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. Vi
tillför 1 miljard kronor till sjukvården för att kompensera
landstingen så att de inte behöver försämra

5 Det ekonomiska läget
5.1 Återhämtning – men Sveriges rykte som tigerekonomi är
betydligt överdrivet
Sveriges väg genom den globala krisen har kantats av tvära kast.
Under 2009 föll BNP med 5,2 procent, vilket var det största årliga
BNP-fallet sedan andra världskrigets utbrott. Redan efterföljande år
följde dock en mycket stark rekyl uppåt med en BNP-tillväxt på 5,7
procent, en siffra som senast överträffades 1964. 1
Av mediarapporteringen och den ekonomisk-politiska debatten kan
man ibland få intrycket att Sverige klarat den globala krisen väsentligt
bättre än den stora majoriteten industriländer. Det är en bild som
behöver nyanseras. Det är korrekt att Sveriges BNP-tillväxt under
2010 och första halvan av 2011 har varit mycket stark i en internationell jämförelse. Men till saken hör även att fallet i BNP under år 2009
har mycket få internationella motsvarigheter.
Sverige utmärker sig alltså egentligen genom att krisförloppet, sett till
svängningarna i BNP, varit mer dramatiskt än bland de flesta andra
industriländer. Den totala återhämtningen i svensk ekonomi framstår
inte som särskilt överväldigande. Som illustreras i figur 1 ansluter sig
Sverige till den breda mittklungan i industrivärlden när det gäller
tillväxt i BNP och sysselsättning perioden 2008–2011.
Vidgar man jämförelsen till att även omfatta regioner utanför de
traditionella industriländerna framstår Sveriges ekonomiska prestation
som ännu något blekare. Den totala tillväxten i världsekonomin
perioden 2008–2011 (inklusive Internationella valutafondens [IMF]
prognos för år 2011) uppgår till omkring 12 procent, vilket ska
jämföras med väsentligt mer blygsamma 3 procent i den svenska

ekonomin. I IMF:s aggregat ”Emerging and developing economies”,
som består av 150 länder i Östeuropa, Sydamerika och Asien, växer
ekonomin med hela 24,5 procent under perioden 2008–2011. Det
motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 5,6 procent. Den fortsatt
mycket starka utvecklingen i Kina och Indien, med 44 respektive 35
procent total BNP-tillväxt under perioden, är självfallet en viktig
förklaring till dessa siffror.
Figur 1 BNP och total sysselsättning i industriländerna 2008–2011.
IMF:s prognos för år 2011
Källa: Bearbetning av data från IMF.
Anm: Aktuella länder utgör gruppen ”Advanced economies” enligt
IMF:s defintion. Data saknas för Estland.
Jämfört med länderna i den gamla industrivärlden, många av dem svårt
tyngda av misskötta statsfinanser och kollapsade finans- och bostadsmarknader, så står svensk ekonomi relativt stark. Men det räcker inte
om man anlägger ett mer långsiktigt perspektiv på de ekonomiskpolitiska utmaningarna. Jämfört med de nya tillväxtmarknaderna i
Östeuropa, Sydamerika och Asien framstår näppeligen Sverige som en
tigerekonomi, tvärtom. Man ska dock komma ihåg att den höga tillväxten i dessa regioner i betydande utsträckning är ett uttryck för
upphinnareffekter, det vill säga att länder med lägre utvecklingsnivå
tenderar att växa snabbare än mognare industriländer. Allt talar för att
takten i den ekonomiska utvecklingen i länder som Kina och Indien på
sikt kommer att avta väsentligt relativt dagens nivåer.
Figur 2 Tillväxt i BNP 2008–2011 inklusive IMF:s prognos för år
2011 Källa: Bearbetning av data från IMF.

5.2 Finanskrisens första fas begränsades till en industrikris
De snabba svängningarna i svensk BNP under de senaste tre åren är ett
uttryck för Sveriges stora exportberoende. När finanskrisen slog klorna
i världsekonomin under hösten 2008 föll investeringar och konsumtion
drastiskt på många av Sveriges viktigaste exportmarknader. En lång
räcka varuexporterande svenska bolag fick se sina orderböcker, bokstavligen talat, tömmas över en natt. Innan fallet stannat upp hade
Sveriges totala export minskat med hela 18 procent, varav varuexporten, som minskade med närmast ofattbara 24 procent, stod för merparten av minskningen.
Värdet på den svenska exporten motsvarar halva BNP, vilket gör
Sverige till ett av de mest exportberoende industriländerna. Det förklarar varför Sverige sett till fallet i BNP kom att drabbas hårdare av
krisen än nästan alla andra jämförbara länder. Men det ger också en
bakgrund till den snabba återhämtning som inleddes redan under andra
halvåret 2009.
Under ungefär ett halvår, från september 2008 till mars 2009, föll den
svenska kronan mycket kraftigt relativt valutorna på de viktigaste
exportmarknaderna. Enligt Riksbankens så kallade TCW-index2 uppgick kronförsvagningen till hela 25 procent, vilket kraftfullt förstärkte
det uppsving i svensk export som följde när chockvågorna efter den
akuta finansiella krisen hade lagt sig och den globala efterfrågan åter
börjat normaliseras.
Kronförsvagningen ackompanjerades av en kraftfull och internationellt
koordinerad penning- och stabiliseringspolitisk aktion som för
Sveriges vidkommande visade sig bli synnerligen ”vältajmad”. I
många andra länder, däribland USA, Spanien, Irland, Storbritannien
och Danmark, hade krisen redan hunnit få ordentligt fotfäste i den

inhemska ekonomin med betydande återverkningar på bostadspriser,
inhemsk konsumtion, sysselsättning och offentliga finanser. I Sverige
begränsades däremot effekterna i allt väsentligt till de varuexporterande
delarna av ekonomin medan såväl privat som offentlig konsumtion
fortsatte att växa under hela krisförloppet (se figur 3 nedan).
En viktig förklaring till att privat konsumtion och offentlig sektor inte
drogs med i fallet, och att därmed krisens härjningar blev väsentligt
mildare i Sverige än i många andra industriländer, är att vi gick in i
krisen med ett rejält överskott i statsfinanserna och att vi förskonats
från kraftiga negativa priskorrigeringar på bostadsmarknaden. De
svenska bostadspriserna har till och med fortsatt att öka under senare år.
Under sommaren och inledningen av hösten har det dock publicerats
statistik som indikerar att ett prisfall på bostadsmarknaden inletts. Det
finns skäl att vara mycket observant på den fortsatta prisutvecklingen.
Såväl våra egna erfarenheter från det tidiga 1990-talet som det aktuella
internationella läget visar att ekonomiska nedgångar som sammanfaller
med kraftiga boprisfall tenderar att bli både djupare och längre än andra
konjunktursvackor.
Figur 3 Konsumtion, investeringar och export (2008K1=100)
Källa: Bearbetning av data från SCB.
5.3 Ökad strukturell arbetslöshet
Under det senaste året har arbetsmarknaden återhämtat sig och sysselsättningen är nu åter uppe på samma nivå som före krisen. Även arbetslösheten har fallit tillbaka men – och det är ett viktigt men – den är
alltjämt kvar på en historiskt sett hög nivå. Från att ha toppat på över 9
procent under våren 2010 uppgick den säsongsrensade arbetslösheten i

augusti i år till 7,4 procent. Det innebär att arbetslösheten är på en
högre nivå än i augusti 2006 (7,0 procent) då situationen på arbetsmarknaden av den dåvarande borgerliga oppositionen beskrevs i
termer av massarbetslöshet.
Trots en överlag positiv utveckling på arbetsmarknaden så fortsätter
långtidsarbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå, låt vara att vi sett
en sjunkande trend under första halvåret 2011. Av dem som var
arbetslösa under andra kvartalet 2011 hade 28 procent eller 116 000
personer varit utan sysselsättning i mer än sex månader. Bland de med
långa arbetslöshetstider finns en klar överrepresentation av utrikes
födda, lågutbildade och äldre personer.3 Redan innan krisen var
arbetsmarknadssituationen för dessa grupper bekymmersam, och de
senaste årens utveckling synes ha förvärrat läget ytterligare. Och vad
värre är: Trots en allmän nedgång av långtidsarbetslösheten under det
senaste halvåret biter den sig fast på höga nivåer eller till och med ökar
något bland utrikes födda och äldre personer.
Ökningen av antalet långtidsarbetslösa antyder att det skett en försämring i matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. En
kanske ännu tydligare indikation åt det hållet ges i figur 4 nedan som
beskriver en så kallad Beveridgekurva. Den visar förhållandet mellan
vakansgraden på arbetsmarknaden (kvarstående lediga platser i procent av arbetskraften) och det relativa arbetslöshetstalet. Allmänt gäller
att arbetslösheten och vakansgraden är stark korrelerade, det vill säga
en ökning av vakansgraden sammanfaller i regel med en minskning av
arbetslösheten. Av kurvan kan man klart utläsa Sveriges väg genom
den första krisfasen. Från andra halvåret 2006 till första halvåret 2008
hade vi en tydlig trend av minskande arbetslöshet och ökande vakansgrad, en utveckling som förbyttes i sin motsats under hösten 2008 när
den finansiella krisen slog till.

Från andra kvartalet år 2010 ser man att kurvan gör en kraftig gir tillbaka till följd av den vikande arbetslösheten. Men, samtidigt förefaller
kurvans läge i höjdled i allt väsentligt vara oförändrat. Under andra
kvartalet 2011 var vakansgraden nära nog lika hög som under fjärde
kvartalet 2007, trots en tre procentenheter högre arbetslöshetsnivå.
Denna rörelse utåt av Beveridgekurvan indikerar att friktionen på
arbetsmarknaden ökat, det vill säga att det för varje given nivå på
arbetslösheten nu krävs en högre vakansgrad än tidigare för att uppnå
balans mellan utbud och efterfrågan.
Figur 4 Relationen mellan arbetslöshet och vakanser
(Beveridgekurva) 2006K2–2011K2
Källa: Bearbetning av data från SCB.
Detta mönster av försämrad matchning på arbetsmarknaden känns igen
från tidigare perioder med kraftigt förhöjd arbetslöshet. Djupa lågkonjunkturer innebär i regel ett intensifierat strukturomvandlingstryck,
vilket innebär en permanent utslagning av vissa typer av arbetstillfällen
samtidigt som återhämtningen primärt sker i andra branscher och
yrkeskategorier än dem drabbats hårdast under krisen. De som hamnar i
långa arbetslöshetsperioder riskerar dessutom att få sin kompetens
föråldrad, vilket gör dem mindre attraktiva på arbetsmarknaden när
konjunkturen vänder uppåt.
Utvecklingen av sysselsättningen i olika branschaggregat antyder just
att den förhöjda långtidsarbetslösheten hänger ihop med ett ökat omvandlingstryck i ekonomin. I den akuta krisfasen minskade sysselsättningen inom alla sektorer utom offentlig förvaltning och utbildning.
Det avgjort största fallet skedde dock inom industrin samt inom vårdoch omsorgssektorn. Dessa båda sektorer stod tillsammans för nära två
tredjedelar av den totala sysselsättningsminskningen. Under

återhämtningen har sedan de privata tjänstebranscherna med råge
passerat den nivå på sysselsättningen som gällde innan finanskrisen.
En liknande utveckling kan ses inom byggindustrin och vård- och
omsorgssektorn, även om återhämtningen här varit något svagare.
Trots en viss uppgång under år 2010 och inledningen av år 2011 har
däremot industrin mycket långt kvar innan man återtagit förlorad
mark. Av de nära 100 000 jobb som försvann inom branschaggregatet
Tillverkning, utvinning, energi och miljö hade endast omkring en
fjärdedel återtagits till och med andra kvartalet år 2011.....

minska i volym, utan expansionen fortsätter månad för månad.

Tabell 1 Sysselsättningsutveckling under kris- respektive
återhämtningsfasen (tusental). Fördelning på branschaggregat....

Det verkliga sorgebarnet är Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 som
alltmer framstår som en arbetsmarknadspolitisk ändstation. Enligt en
färsk utvärdering från Arbetsförmedlingen är utströmningen från
programmet extremt låg. Av de 36 900 som till och med juni månad
2011 hamnat i fas 3 har endast 5 500 eller 15 procent lämnat åtgärden
för arbete eller studier.7

Omvandlingstrycket på arbetsmarknaden ställer nya krav på den
ekonomiska politiken. Tyvärr verkar dock den förda ekonomiska
politiken snarare spätt på problemen.
Sedan regeringsskiftet 2006 har det skett en omfattande nedmontering
av det som tidigare utgjorde kärnan i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Omkring två tredjedelar av platserna inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har försvunnit.4 Även möjligheterna att
läsa in gymnasiet på komvux har beskurits kraftigt. Sedan 2006 har
antalet platser inom den kommunala vuxenutbildningen minskat med
ungefär en femtedel.5
Arbetslösa hänvisas nu i stället i betydande utsträckning till
regeringens så kallade garantier: Jobb- och utvecklingsgarantin och
Jobbgarantin för unga. I nuläget har en tredjedel av de arbetssökande
placerats i dessa garantier där aktivitetsnivån är dokumenterat låg. Det
är den allt annat överskuggande arbetsmarknadspolitiska insatsen med
sammantaget ungefär 120 000 deltagare. Jobb- och
utvecklingsgarantin visar i dagsläget heller inga tydliga tecken på att

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har utvärderat
regeringens garantier. Aktivitetsnivån är mycket låg. Jobbgarantin för
unga saknar helt långsiktig effekt. Fyra av tio deltagare i Jobb- och
utvecklingsgarantin har överhuvudtaget inte fått någon handledning
eller coachning. Institutet konstaterar vidare att en majoritet av
deltagarna använde högst tio timmar i veckan för att söka jobb eller att
delta i aktiviteter, de flesta betydligt mindre.6

5.4 Sverige dras isär – med försämrade villkor för barn och unga
De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i
samhället – med höga krav, många nya idéer och en stark vilja att
förändra.
Oavsett om man som ung väljer att studera vidare eller söker sig ut på
arbetsmarknaden direkt efter avslutad skolgång, måste det finnas villkor som skapar utrymme för ekonomisk trygghet, personlig utveckling
och framtidstro.
Idag går utvecklingen åt fel håll. Fler och fler unga möter stängda
dörrar. Ungdomar tvingas i dagens utbildningssystem till livsavgörande

val allt längre ner i åldrarna och möjligheterna att ändra sig och välja
om stängs alltmer. Färre unga har idag en egen bostad jämfört med för
tio år sedan. Dessutom blir det allt vanligare med andrahandsboenden,
att man bor hos en kompis eller hyr ett rum. För studenter är situationen på flera orter kaotisk med militärtält som en temporär lösning och
många som helt enkelt tvingas avstå från att studera.
Sverige är idag ett av de länder i Europa som har högst ungdomsarbetslöshet. Ungdomar och kvinnor används alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på arbetsplatser. De anlitas vid behov och vid arbetstoppar – men slås ut lika snabbt som de kommer in.
Flera myndigheter har rapporterat att ungdomars ekonomiska situation
har försämrats. Det har också skett en kraftig ökning av antalet ungdomar som tvingas försörja sig på socialbidrag.
Riksdagens utredningstjänst har sammanfattat fördelningseffekterna av
den förda politiken under den förra mandatperioden. Vinnarna är
medelålders, främst män, medan unga och även äldre har fått stå
tillbaka.
Utvecklingen i våra storstäder dras alltmer isär. Å ena sidan präglas
dessa av en pulserande framtidstro och erbjuder många möjligheter, å
andra sidan finns det stadsdelar med extremt låg sysselsättning och
fortsatt högt bidragsberoende. I drygt 8 av 10 områden med s.k. lokala
utvecklingsavtal har långtidsarbetslösheten stigit mellan 2006 och
2009.8 Sysselsättningsgraden är avsevärt lägre än i riket och arbetslösheten högre. Långvarigt beroende av försörjningsstöd var hela fem
gånger vanligare i dessa områden än i riket som helhet 2009. Anmärkningsvärt många uppges också varken arbeta eller studera, över 40
procent i åldern 20–64 år 2009.

Ett mått på ekonomisk utsatthet i ett land är hur många barn som lever i
fattiga familjer. Det återspeglar en samhällsutveckling där föräldrarna
antingen saknar arbete eller har väldigt låga arbetsinkomster. Även
andra faktorer med koppling till familjepolitiska stöd och socialförsäkringssystemens utformning har betydelse. Den generella välfärden
spelar stor roll för att utjämna skillnader och öka möjligheterna för alla
barn, oavsett bakgrund, att förverkliga sina livsdrömmar.
När fattigdom diskuteras används olika definitioner, och slutsatserna
varierar beroende på vilken som används. Mest avgörande är huruvida
fattigdom betraktas som ett absolut eller som ett relativt begrepp. Låg
inkomststandard och rätt till försörjningsstöd är absoluta mått som inte
säger något om klyftorna i ett samhälle. För att mäta inkomstskillnaderna måste ett relativt mått användas, till exempel om en familj har
mindre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Oavsett om man
använder en relativ eller absolut fattigdomsdefinition har dock
barnfattigdomen ökat i Sverige under senare år.
Det mått som används av EU för att belysa relativ fattigdom visar att
den relativa barnfattigdomen i Sverige ökat kraftigt under senare år,
framför allt därför att de som redan hade det relativt gott ställt har fått
större inkomster samtidigt som det inte blivit några stora förändringar
för den fattigaste tiondelen av barnfamiljerna. Omkring 15 procent av
alla barn levde 2008 i en familj med en disponibel inkomst under 60
procent av medianen. Mest markant är utvecklingen för de ensamstående föräldrarna där den relativa fattigdomen ökat från cirka 20
procent 2006 till 30 procent 2008. Mönstret gällande vilka barn som är
fattiga avspeglar mönstret för vuxna. Störst risk för relativ fattigdom
har t.ex. barn till ensamstående, barn till två föräldrar under trettio år,
barn med utländsk bakgrund, barn i familjer med många barn, barn till

en förälder med enbart förgymnasial utbildning och barn i familjer där
ingen förälder arbetar heltid.

5.5 Utvecklingen på arbetsmarknaden har tydliga urbana
förtecken

Enligt det fattigdomsbegrepp som används av Rädda Barnen räknas
barn i familjer som antingen har en låg inkomststandard eller försörjningsstöd som fattiga. Låg inkomststandard definieras som inkomster
som inte täcker skäliga levnadskostnader. Rädda Barnens senaste
årsrapport redovisar att barnfattigdomen år 2007 nådde sin lägsta nivå
sedan mätningarna startade. Då levde 10,9 procent av barnen i fattiga
familjer. År 2008 bröts den positiva utvecklingen och barnfattigdomen
ökade till 11,5 procent, en ökning med 0,6 procentenheter eller 10 000
barn. Det betyder att det då fanns ca 220 000 barn definierade som
fattiga i riket som helhet. Någon statistik för 2009 och 2010 finns inte
tillgänglig ännu. Barnfattigdomen är mer än fem gånger så hög bland
de barn som har utländsk bakgrund (29,5 procent) än bland barn med
svensk bakgrund (5,4 procent). Bland barn till ensamstående föräldrar
är barnfattigdomen mer än tre gånger så hög (24,7 procent) som bland
barn till sammanboende föräldrar (8,1 procent). Bland barn till
ensamstående med utländsk bakgrund räknas vartannat barn som
fattigt.

Som framgår av tabell 2 har sysselsättningsutvecklingen under krisen
och den efterföljande återhämtningsfasen uppvisat en betydande
regional variation. För Stockholms och Skånes del innebar krisen i och
för sig en tydlig avmattning, men fallet i sysselsättning blev ändå
relativt måttligt. Det tredje storstadslänet, Västra Götaland, har en
annan och mer industriinriktad näringslivsstruktur, varför de negativa
effekterna där blev mer kännbara. Totalt sett blev dock krisen,
åtminstone sysselsättningsmässigt, mycket mild i storstadsregionerna.
Det stora fallet i sysselsättningen kom istället att ske i övriga landet,
primärt i län med en stor koncentration av tillverkningsindustri. Av det
totala fallet i sysselsättning från tredje kvartalet år 2008 till första
kvartalet 2010 skedde omkring två tredjedelar utanför storstadslänen,
detta trots att storstadslänens andel av rikets totala sysselsättning endast
är 53 procent.

Rapporten visar också att klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste
fortsätter att öka. Barnfattigdomen är generellt sett högst i storstadsområdena och lägst i välmående kranskommuner till storstäderna.
Säkerställandet av bättre villkor och förutsättningar för barn och unga
måste bli en av socialdemokratins viktigaste utmaningar framöver. Att
arbetslösa föräldrar får arbete och att fler deltidsarbetande föräldrar får
möjlighet att arbeta heltid är det mest centrala för att komma till rätta
med familjers ekonomiska utsatthet.

Under återhämtningen har istället utvecklingen på arbetsmarknaden
uppvisat en tydligare regional balans. Ungefär hälften av sysselsättningsökningen från det första kvartalet 2010 till det andra kvartalet
innevarande år har skett utanför storstadslänen. Sett över hela kris- och
återhämtningsfasen har dock tillväxten av nya jobb varit mycket starkt
koncentrerad till storstadsregionerna. Stockholms län står i en klass för
sig med en nettoökning av sysselsättningen på nära 50 000 personer,
men även Skåne och Västra Götaland har haft en väsentligt starkare
utveckling än övriga landet. Det är svårt att dra någon annan slutsats än
att den strukturomvandling som skett i spåren av den finansiella krisen
haft tydliga urbana förtecken. Det är förvisso inget nytt mönster. Under
i stort sett hela efterkrigstiden har det skett en successiv koncentration
av befolkning av ekonomisk aktivitet till storstäderna samt till de större

universitetsorterna. Det är dock tydligt att denna utveckling accentuerats under senare år.
Tabell 2 Sysselsättningsutveckling under kris- respektive
återhämtningsfasen (tusental). Regional fördelning....
5.6 Starka offentliga finanser – men läget kan snabbt försämras
Sverige har starkare offentliga finanser än många andra jämförbara
länder. En långvarig enighet kring en ansvarsfull ekonomisk politik
har lagt grunden för denna utveckling. Det är av väsentlig betydelse
för Sverige att det numera finns en bred konsensus i Sveriges riksdag
kring det finanspolitiska ramverkets tre hörnpelare, det vill säga
rambeslutsmodellen, överskottsmålet för den offentliga sektorn och de
statliga utgiftstaken. Det är tveklöst så att starka offentliga finanser ger
bättre förutsättningar att stå emot makroekonomiska störningar. Men
ser man till utvecklingen i Europa under senare år visar bilden att detta
i sig inte räcker som ekonomisk strategi. Bland de länder som nu
brottas med betydande rubbningar i det finansiella systemet återfinns
förvisso stater som under lång tid misskött sina offentliga finanser, till
exempel Grekland och Italien. Men här finns även länder som innan
den finansiella krisen stod på relativt solid offentligfinansiell grund,
däribland Island, Irland och Spanien. Särskilt utvecklingen i Spanien
stämmer till eftertanke. År 2007 hade landet ett offentligfinansiellt
överskott på 1,9 procent av BNP och den totala offentliga skuldsättningen uppgick till mycket låga 36 procent av BNP. I spåren av en
närmast kollapsad ekonomi, en utveckling till stor del framdriven av
ett betydande prisfall på fastighetsmarknaden, förbyttes snabbt överskott och sjunkande skuldsättning till motsatsen. År 2010 uppgick det
offentligfinansiella underskottet till 9 procent av BNP och den offentliga skuldsättningen hade skenat iväg till 60 procent av BNP.9

Trots att tillväxten av allt att döma dämpas väsentligt under de
kommande åren finns det goda möjligheter att vidmakthålla starka
offentliga finanser i Sverige. En sådan utveckling kräver dock att det
inte sker en uppluckring av den statsfinansiella disciplinen. Även om
föreliggande budgetproposition på många sätt präglas av ekonomisk
återhållsamhet finns det oroväckande tendenser i den riktningen. Som
Finanspolitiska rådet nyligen uppmärksammade så är till exempel
regeringens stora utlovade skattesänkningar och de generöst tilltagna
budgeteringsmarginalerna en högst tveksam kombination. Rådet
konstaterar vidare att regeringens underlåtenhet att löpande justera upp
olika utgifter i samma takt som den allmänna löneutvecklingen på sikt
kan skapa stora uppdämda behov av mycket kostsamma
kompensatoriska åtgärder.10
5.7 God finansiell ställning för staten – men hur är det med de reala
tillgångarna?
Statens finansiella ställning är mycket god och aktuella prognoser visar
på en snabb nedgång i den offentliga skuldsättningen under kommande
år. För att bedöma värdet på statens förmögenhet räcker det emellertid
inte med att enbart se till statens finansiella ställning. För att bedriva en
väl avvägd ekonomisk politik måste man även beakta hur de statliga
reala tillgångarna, det vill säga värdet på vägar, järnvägar och annat
fysiskt kapital i statlig ägo, utvecklas.
Värdet på den offentliga kapitalstocken beror av investeringsbeslut som
tagits under en betydande tidsrymd. För att analysera behovet av ökade
investeringar behöver man därför studera utvecklingen i ett längre
historiskt perspektiv.
Fram till omkring 1970 ökade de offentliga investeringarna snabbt,
både i absoluta tal och mätt som andel av BNP (se figur 5 nedan).

Under de första efterkrigsdecennierna skedde en snabb utbyggnad av
offentlig sektor. Parallellt med detta upplevde Sverige en mycket
omfattande flyttvåg från landsbygden till de större städerna. Sammantaget födde detta ett stort behov av investeringar i offentliga
byggnader, vägar och spår.
Figur 5 Offentliga investeringar som andel av BNP 1950–2010
Källa: SCB.
Efter 1970 skedde en successiv förskjutning i de offentliga utgifterna
från investeringar till konsumtion. Sedan ungefär 15 år tillbaka har de
offentliga investeringarna stabiliserats kring 3 procent av BNP, vilket
kan jämföras med 1970 års nivå på 5 procent av BNP.
Det finns starka argument för att den offentliga realkapitalstocken,
som till stor del utgörs av transportinfrastruktur, långsiktigt måste växa
i minst samma takt som BNP. Skälet är enkelt. Belastningen på det
offentliga realkapitalet växer i princip linjärt med aktiviteten i ekonomin, och då inte minst genom ökande trafikflöden. Om det dessutom
sker en viss inrikes omflyttning av befolkning och ekonomisk aktivitet, bör tillväxten i kapitalstocken vara ännu något högre än BNPtillväxten för att klara den ökande belastningen på tillväxtregionerna.
Att studera hur realkapitalstockens värde i förhållande till BNP förändrats över tid är därför intressant när man ska bedöma det aktuella
investeringsbehovet. Tyvärr saknas det längre tidsserier över den
offentliga kapitalstocken i den officiella statistiken. Finanspolitiska
rådet har dock genom egna beräkningar skapat tidsserier från 1980 och
framåt över statens och kommunernas kapitalstockar. Dessa beräkningar, som redovisas i figur 6 nedan, visar en över tid markant nedgång i offentlig sektors kapitalstock. Utvecklingen kan i första hand

härledas till kommunsektorn, men även den statliga stocken har över tid
minskat i storlek relativt BNP. De kommunala investeringarna var dock
fram till 1980-talet i betydande grad beroende av statliga investeringsbidrag, utgifter som för att undvika dubbelräkning i nationalräkenskaperna bokfördes som kapitaltransaktioner i statlig sektor. Därför kan
man argumentera för att utvecklingen av den samlade offentliga
sektorns kapitalstock i det här sammanhanget är det mest relevanta
måttet att studera.
Figur 6 Realkapitalstockens andel av BNP i statlig, kommunal och
samlad offentlig sektor 1980–2005
Källa: Finanspolitiska rådet.
Även internationell investeringsstatistik indikerar att Sverige släpar
efter när det gäller offentliga investeringar, inte minst järnvägsinvesteringar. Vi har låtit riksdagens utredningstjänst sammanställa
internationell statistik över investeringar i järnvägsinfrastruktur.11
Statistiken är framtagen av EU-kommissionen och avser 18 EU-länder.
I statistiken finns, utöver redan genomförda investeringar 2007–2009,
även uppgifter om planerade investeringar fram till 2013.
Jämfört med de övriga 17 EU-länderna i sammanställningen ligger de
totala järnvägsinvesteringarna i Sverige perioden 2007–2013 på en
synnerligen låg nivå: 2,84 procent av 2007 års BNP jämfört med
genomsnittet på 5,74 procent för de undersökta länderna. Sverige
utmärker sig framförallt genom anmärkningsvärt låga nivåer på drift
och underhåll samt reinvesteringar.12 Då data saknas för ett antal mogna
industriländer, inte minst Tyskland, Danmark och Storbritannien, är det
dock svårt att utifrån den här statistiken dra några mer långtgående
slutsatser (se tabell 3 nedan).

Annan internationell statistik förstärker dock bilden av att Sverige
investerar relativt lite i transportinfrastruktur. Statliga Trafikanalys har
jämfört investeringarna i Sverige med en grupp OECD-länder. Genomsnittet för de undersökta länderna när det gäller nyinvesteringar ligger
på 1,23 procent av BNP, vilket ska jämföras med 0,85 procent för
Sverige.13 Ett liknande mönster återfinns i en tidsserie över perioden
1980–2006 från byggforskningsinstitutet Euroconstruct som
publicerades i statliga Nuteks (numera Tillväxtverket) årsbok 2008.
Mot bakgrund av den tillgängliga statistiken är vår samlade bedömning att Sverige under lång tid haft för låga offentliga investeringar,
framförallt i transportinfrastrukturen. Detta förhållande riskerar att
hämma Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Den samlade internationella forskningen visar på ett robust långsiktigt samband mellan
investeringar i infrastruktur och ekonomisk tillväxt. Investeringar i
transportsystemet sänker näringslivets kostnader och höjer dess
produktivitet. Svenska metaanalyser av internationellt publicerade
artiklar visar att 1 procents ökning av ett lands infrastrukturkapitalstock på sikt ökar den årliga produktionen med 0,1–0,2 procent.14
Tabell 3 Totala investeringar i järnvägsinfrastruktur 2007–2013
(miljoner Euro). Länderna i fallande ordning efter andel av
2007......
Källa: Riksdagens utredningstjänst, underlagsdata till PM 2010:1833.
Anm: Uppgifter saknas för Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland,
Storbritannien, Malta, Slovakien, Portugal och Cypern.
I ett europeiskt perspektiv kännetecknas Sverige av ett extremt glest
bebyggelsemönster och små lokala arbetsmarknader. I ljuset av ett
snabbt ökande internationellt konkurrenstryck och en nödvändig

omställning mot ett mer kunskapsintensivt näringsliv utgör detta en stor
utmaning.
Ekonomisk teori och empiri visar entydigt att högt specialiserad produktion med stort kunskapsinnehåll fordrar stora lokala marknader.15
För att överbrygga denna konkurrensnackdel är det angeläget att snabbt
vidga de funktionella regionerna. Investeringar i transportinfrastrukturen som ger förbättrade möjligheter till arbetspendling är sannolikt det
mest kraftfulla verktyget för att nå dithän. Investeringar i ett modernt
och tillförlitligt transportsystem är också av största betydelse för
näringslivets varulogistik. Den ständigt ökande specialiseringen och
den allt intensivare utrikeshandeln har tillsammans gjort transportsystemet till en allt viktigare konkurrensfaktor. Både marknaden för
insatsvaror och avsättningsmarknaden är idag betydligt mer geografiskt
utspridd än för ett antal decennier sedan. Effektiva och säkra godsflöden är därför av avgörande betydelse när det gäller den svenska
industrins förmåga att hävda sig i en allt skarpare internationell
konkurrens.
5.8 En privat skuldkris har omvandlats till en offentlig –
finanskrisens andra fas
De senaste 10 till 15 åren har präglats av en mycket god kapitaltillgång
i den globala ekonomin. Denna period sammanfaller med den extremt
snabba industriella expansionen i Kina. Det är ingen slump. Den
kinesiska ekonomin har vuxit med svindlande 10–15 procent per år i
över ett decennium. Samtidigt har det kinesiska sparandet varit högt,
ränta och valutakurs har hållits nere på konstgjord väg och industrin har
gynnats av statliga subventioner. Sammantaget har detta resulterat i
enorma kinesiska handelsöverskott.

De kinesiska reserverna har i betydande utsträckning placerats i västvärlden, inte minst i amerikanska tillgångar. Kina har i stor utsträckning utgjort själva motorn för den långvariga globala kreditexpansion
som fick ett abrupt slut när den finansiella krisen slog till under hösten
2008.
Under de senaste decennierna har det dessutom skett en avreglering av
de finansiella marknaderna i västvärlden, avregleringar som i sig
delvis varit motiverade men som inte alltid i tillräckligt hög utsträckning balanserats av nya internationella regelverk och samtidiga förändringar i skattesystem och finanspolitik.
Denna brist på samordning var till exempel tydlig i samband med
1980-talets avreglering av den svenska kreditmarknaden där den
förväntade nedgången i hushållens och företagens finansiella sparande
parades med en fortsatt expansiv finanspolitik och ett skattesystem
som fram till skattereformen år 1991 uppenbart gynnade ökad belåning
framför sparande. Den sammantagna effekten blev att tillgångsvärdena, inte minst på fastighetsmarknaden, ökade väsentligt mer än
vad som motiverades av fundamenta.
Effekterna av den brustna fastighetsbubblan i Sverige i början på
1990-talet kan beskrivas som en chockartad förändring av den privata
sektorns balansräkning. När fastighetspriserna föll kraftigt försvann en
betydande del av de reala tillgångarna i privat sektor, sannolikt så
mycket som en tredjedel. Samtidigt som det egna kapitalet minskade
kraftigt var skulderna kvar på samma nivå som innan prisfallet. Det
innebar att den privata sektorns soliditet, det vill säga andelen av
tillgångarna som är finansierade med eget kapital, sjönk till en långsiktigt helt ohållbar nivå.
För ett enskilt hushåll eller företag kan soliditeten återställas genom att

sälja av högt belånade tillgångar. Svårigheter uppstår dock om hela den
privata sektorn försöker att genomföra en sanering av balansräkningen
samtidigt. Den utbudschock som det innebär att alla aktörer bjuder ut
sina tillgångar samtidigt skulle innebära sänkta priser. Om tillgångarna
inte kan säljas till utlandet, riskerar därför en intern återställning av den
privata sektorns balansräkning att få motsatt effekt, det vill säga ännu
lägre soliditet.
En viss del av den privata sektorns soliditetsfall kan förvisso hämtas
igen genom att privata fordringsägare växlar finansiella tillgångar mot
reala. Detta skedde också i viss mån under den svenska 1990-talskrisen,
inte minst genom övertagande av fastighetstillgångar från gäldenärer
som hamnat på obestånd. Det finns dock få tidpunkter där uttrycket
”cash is king” är så relevant som i tider av stark makroekonomisk
turbulens. Att vara likvid och därigenom kunna flytta tillgångar snabbt
mellan olika placeringar värderas normalt mycket högt i miljöer
präglade av betydande finansiell oro.
Därför kan man inte i ett sådant läge som Sverige befann sig i början av
1990-talet förvänta sig en mer betydande ombalansering av privat
sektors tillgångsportfölj till de finansiella tillgångarnas nackdel. För att
återställa privat sektors soliditet till en hållbar nivå fordras därför en
ökning av det finansiella sparandet. Det kan åstadkommas genom att
antingen amortera på de skulder sektorn har eller genom att bygga upp
fordringar på andra sektorer i ekonomin. Det innebär att ett ökat
finansiellt sparande i den samlade privata sektorn per definition innebär
att offentlig sektor måste öka sin skuldsättning i motsvarande grad och/
eller att bytesbalansöverskottet ökar.
Tabell 4 illustrerar vad som inträffade i svensk ekonomi under 1990talskrisen. När privat sektor återställde sin soliditet genom ökat

finansiellt sparande skedde det nästan uteslutande genom motsvarande
skulduppbyggnad i offentlig sektor.

bopriser också finns många av dem med den snabbaste offentliga
skulduppbyggnaden.

Tabell 4 Finansiellt sparande i svensk ekonomi 1985–1997 (mdr kr,
löpande priser).....

Figur 7 Nivån på reala huspriser och privat konsumtion (2007=100)
Källa: Bearbetning av data från OECD.

Att en rad industriländer nu genomlider en motsvarande anpassningsprocess som den svensk ekonomi gick igenom på 1990-talet är den
grundläggande orsaken till det som ibland benämns statsskuldkris men
som egentligen mer är att betrakta som en logisk fortsättning på krisen
i den privata finansiella sektorn. Gemensamt för många av de länder
som nu har problem med stora offentliga underskott och en snabb
offentlig skulduppbyggnad är att de drabbats av kraftigt fallande tillgångspriser i den privata sektorn.
Det kanske mest uppenbara uttrycket för det övertagande av skuldbörda som skett i många länder är de omfattande likviditetstillskott
som tillfördes finanssektorn under den akuta krisfasen, aktioner som i
många fall också parades med direkt statligt övertagande av finansiella
institutioner. Magnituden på den ombalansering av skuld mellan
offentlig och privat sektor som skedde i den akuta krisfasen genom så
kallade ”bailouts” torde dock vara väsentligt mindre än den indirekta
offentligfinansiella effekten av den mer utdragna process där hushåll
och företag på egen hand ökar sitt finansiella sparande genom att dra
ned på konsumtion och investeringar i reala tillgångar.
Den bantning av den privata sektorns balansräkning som nu sker i
många industriländer illustreras på ett tydligt sätt i figur 7 nedan. De
länder som har haft det kraftigaste fallet i reala huspriser har också
haft den största minskningen i real privat konsumtion. Skulle vi även
tillföra en tredje dimension till figuren – offentliga finanser – så skulle
vi finna att bland de länder med störst minskning i konsumtion och

I den ekonomisk-politiska debatten hävdas det ibland att den bekymmersamma offentligfinansiella situationen i många länder skulle vara
själva grundorsaken till den kris världsekonomin nu genomlider. En
sådan analys kan starkt ifrågasättas.
I utgångsläget innebär starka offentliga finanser självfallet bättre möjligheter att undvika så höga nivåer på underskott och skuldsättning att
statens återbetalningsförmåga ifrågasätts. Därmed har man bättre
möjligheter att i en djup kris undvika en hypergiftig kumulativ process
där statsskuldränta och offentlig skuldsättning blir ömsesidigt förstärkande, en situation som till exempel Grekland nu upplever och som
Sverige var farligt nära kring mitten av 1990-talet. En i inledningsfasen
solid offentlig ekonomi ökar också möjligheten att slippa möta ett fall i
sysselsättning och produktion med en åtstramande finanspolitik; istället
kan politiken i bästa fall ställa om i mer expansiv riktning.
Det är mot denna bakgrund man ska betrakta det faktum att de länder i
västvärlden som drabbats hårdast av den globala krisen i påfallande
många fall har det gemensamt att de utöver spruckna tillgångsbubblor
även har en lång historia av bräckliga offentliga finanser.
Starka offentliga finanser kan således begränsa effekterna av en
ekonomisk kris som utlösts av fallande tillgångspriser. Men det är mer
tveksamt om nivån på offentlig sektors finansiella sparande innan
krisen i någon mer betydande utsträckning påverkade i vilken

utsträckning det byggts upp tillgångsbubblor i ekonomin. En alltför
expansiv finanspolitik har säkert till viss del bidragit till den snabba
boprisökningen i många länder. Men det som i mycket högre grad
förenar de länder som haft de kraftigaste boprisfallen är hur det
institutionella ramverket kring bolånemarknaden sett ut. Länder där
hushållen erbjudits frikostiga villkor när det gäller ränteavdrag på
bolån, amorteringskrav, belåningsgrad samt möjlighet att göra uttag av
eget kapital ur bostaden har påfallande ofta också det gemensamt att
man drabbats av betydande boprisfall, avstannande ekonomisk
aktivitet och snabb skulduppbyggnad i offentlig sektor. Notabelt är att
Sverige uppfyller oroväckande många av dessa kriterier.16
5.9 Finanskrisens andra fas kan bli lång
Mycket talar för att de betydande obalanser som uppstått i världsekonomin kommer att ta mycket lång tid att återställa. Att en rad länder i
vår omvärld under de närmaste åren kommer att genomföra omfattande konsolideringsprogram för sina offentliga finanser kommer självfallet att påverka den starkt exportberoende svenska ekonomin. Det
finns dock en rad förhållanden som sammantaget talar för att denna
andra krisfas för Sveriges vidkommande kommer att te sig annorlunda
än den berg- och dalbana vi såg 2008–2009.
Precis innan finanskrisen briserade, i september 2008, låg Riksbankens
reporänta på 4,75 procent för att sedan sänkas extremt snabbt ned till
en lägstanivå på 0,25 procent. Aktuell reporänta är 2 procent, vilket
innebär att den penningpolitiska fallhöjden är betydligt mer begränsad
än den var hösten 2008. Denna gång går det alltså sannolikt inte att via
penningpolitiken åstadkomma tillnärmelsevis samma kraftfulla
stimulans.

En inbromsning i svensk export kommer självfallet att sätta tryck nedåt
på kronans värde. Den turbulenta situationen på många av de viktigaste
exportmarknaderna tillsammans med att Sverige kan erbjuda en i
relativ mening stabil makroekonomisk miljö talar för att den mycket
omfattande depreciering av kronan som vi såg 2008–2009 knappast
kommer att upprepas under kommande år.
Det innebär att vi inte heller kan förvänta oss att exporten får samma
draghjälp från en fallande kronkurs som under finanskrisens inledande
fas.
Under perioden 2008–2010 sjösattes betydande finanspolitiska
stimulansprogram hos många av Sveriges viktigaste handelspartner. I
många av dessa länder kommer stimulansen under kommande år att
förbytas till finanspolitisk åtstramning. Den vikande efterfrågan som
blir resultatet kommer sannolikt att påverka svensk export negativt.
5.10 Utvecklingen på bostadsmarknaden oroar
Som nämndes inledningsvis har Sverige till skillnad från många andra
industriländer förskonats från ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden,
och vi har argumenterat för att det är en av de viktigaste förklaringarna
till att svensk ekonomi klarat sig så väl genom finanskrisens första fas.
Tvärtemot den generella utvecklingen i västvärlden har de svenska
bostadspriserna fortsatt att stiga under krisen. Att Sverige avviker från
det allmänna mönstret skulle bland annat kunna förklaras av att
nybyggnationen varit lägre i Sverige jämfört med de länder som
drabbats av kraftiga boprisfall. Vidare har kreditexpansionen innan
krisen hållit en något lägre takt och utlåningen har i högre utsträckning
riktats till hushållen och inte till förvaltare av kommersiella fastigheter.
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Det finns ändå skäl att vara vaksam. Sedan 1950-talet har de svenska
småhuspriserna varierat tämligen måttfullt kring ett jämviktsläge som
bestämts av hushållens disponibla inkomster. Det nuvarande läget,
liksom det som rådde innan 1990-talskrisen, utgör två rejäla avvikelser
från detta historiskt sett robusta mönster. Sedan 2000 har den årliga
procentuella prisökningen på bostäder genomgående varit tre till fyra
gånger högre än tillväxten i hushållens disponibla inkomster.
Som framgår av figur 8 nedan så befinner sig de svenska hushållens
skuldsättning på rekordnivå. Den så kallade skuldkvoten, det vill säga
relationen mellan hushållens skulder och de disponibla inkomsterna, är
nu långt högre än innan 1990-talskrisen. Många bedömare har dock
tagit fasta på att skuldsättningen utifrån det genomsnittliga hushållets
perspektiv befinner sig på en tämligen hanterbar nivå. En fördjupad
analys gjord av Royal Bank of Scotland visar dock att det föreligger en
betydande spridning från medelvärdet.
Studien ger till exempel vid handen att de tio procent av hushållen
med högst skuldsättningsgrad, det vill säga omkring 400 000 hushåll,
har skulder som är omkring nio gånger större än de disponibla
inkomsterna.18 Marginallåntagaren, sannolikt i många fall barnfamiljer
i storstadsregionerna, är således extremt sårbar.
Figur 8 Hushållens skuldkvot 1970–2010
Källa: Bearbetning av data från SCB.
Den prisstatistik som inrapporterats under sommaren och inledningen
av hösten indikerar att ett prisfall har inletts. Hur långvarig och djup
denna nedgång blir återstår att se. Riksbanken har i en omfattande
analys gjort bedömningen att prisstegringen på bostadsmarknaden i
allt väsentligt kan förklaras av fundamenta, det vill säga

inkomstutveckling, räntor, demografiska faktorer och bostadsbyggande.
19 Den uppfattningen delas dock inte av Internationella valutaunionen
(IMF) som i sin senaste rapport om tillståndet i svensk ekonomi
konstaterar att det även med en gynnsam utveckling i den globala
ekonomin föreligger en signifikant risk för fallande bostadspriser. IMF
menar vidare att ett boprisfall blir än mer ansträngande för makroekonomin om vi samtidigt får en tilltagande statsfinansiell kris i Europa
som sprider sig till kärnan av eurozonen. En liknande bedömning har
gjorts av Statens bostadskreditnämnd (BKN) som menar att priserna
kommer att sjunka med omkring 20 procent under de kommande åren.
Vår egen kris på 1990-talet och den aktuella situationen i en rad
industriländer visar med vilken enorm kraft ett boprisfall kan slå mot
tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser. Den fortsatta
utvecklingen på bostadsmarknaden bör därför följas mycket vaksamt.
6 Långsiktiga tillväxtutmaningar
6.1 Globalisering
I globaliseringens spår växer det nu i snabb takt fram en helt ny
tillväxtpolitisk spelplan. Den snabba industriella utvecklingen i
befolkningsmässiga giganter som Kina och Indien samt delar av
Sydamerika och Östeuropa skapar enorma utmaningar för en liten
öppen ekonomi som den svenska.
Ibland görs paralleller mellan det som nu händer i världsekonomin och
det japanska ekonomiska språnget som då, under 1960- och 70-talen,
slog ut vissa tämligen smala svenska industriella nischer, till exempel
varvsindustrin och delar av den finmekaniska industrin (Facitkoncernen). Men jämförelsen haltar betänkligt. Det är en betydligt bredare
förändring av den internationella konkurrenssituationen vi utsätts för

nu. De stora investeringar i utbildning och forskning och utveckling
(FoU) som görs i de snabbväxande asiatiska ekonomierna kommer
rimligen att innebära en mycket snabb klättring i förädlingskedjan. De
kunskapsintensiva delarna av näringslivet är således inget fredat
område, inte ens den högproduktiva tjänstesektorn. För det andra rör
det sig om en helt annan kvantitativ magnitud på konkurrensökningen.
Kina och Indien står tillsammans för drygt en tredjedel av jordens
befolkning, medan motsvarande andel för Japan var 3 procent 1960.
Enligt IMF:s prognoser, som illustreras grafiskt i figur 9 nedan, så
kommer den kinesiska ekonomin storleksmässigt var ikapp USA:s och
EU:s redan 2016. Det här är en utveckling som inte kommer att gå
obemärkt förbi. Mycket talar för att vi får se en accelererad utslagning
och omstrukturering av de svenska exportnäringar som huvudsakligen
är lönekonkurrerande. Å andra sidan växer det nu fram nya, stora
marknader för högteknologiska svenska företag som exporterar varor
och tjänster med högt kunskapsinnehåll. Sammantaget talar mycket för
att den omvandling av svensk ekonomi som följer av globaliseringen
saknar motstycke i modern tid.
Figur 9 Andel av världsekonomin 1980–2016. IMF:s prognos för
åren 2011–2016
Källa: Bearbetning av data från IMF.
Rent krasst kan vi möta detta snabbt uppskruvade globala konkurrenstryck på två sätt: En möjlighet är att bromsa omvandlingen av svensk
ekonomi genom att på olika sätt pressa ned reallönerna, men det är en
ekonomisk-politisk återvändsgränd. En sådan politik ger oss helt
enkelt inte den välståndsökning som krävs för att kombinera en stark
tillväxt i den privata köpkraften med ambitionen om ett jämlikt
välfärdssamhälle i världsklass.

Mot denna bakgrund finns det skäl att vara djupt kritisk till de delar av
regeringens ekonomiska politik som bygger på hypotesen att sänkta
lönekostnader ger långsiktigt högre sysselsättning. De främsta verktygen för att nå dithän har varit förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen samt införandet av en särskild skattereduktion på förvärvsinkomster som haft som främsta syfte att pressa ned den så kallade
reservationslönen, det vill säga den lägsta lönenivå som individen är
villig att arbeta för. Den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster som föreslås i budgetpropositionen för 2012 samt de tidigare
generella sänkningarna av arbetsgivaravgifterna är andra exempel på
statsfinansiellt mycket kostsamma förändringar i samma anda.
Ett annat och betydligt mer tilltalande vägval är att utarbeta en ekonomisk politik som gör att Sverige kan konkurrera med kunskap istället
för med låga löner. Det handlar inte minst om investeringar i forskning,
ett vässat utbildningssystem och ett tätare strategiskt samarbete mellan
politik, näringsliv och akademi för att utveckla vår förmåga att ständigt
förändra och förnya Sveriges produktportfölj och ladda vårt utbud av
varor och tjänster med allt högre kunskapsinnehåll.
Skolsystemet är självfallet en bärande del i den kunskapsbaserade
ekonomins infrastruktur. Därför är de sjunkande resultaten bland
svenska elever oroande. För femte året i rad är det en lägre andel av
eleverna i grundskolan som når målen i matematik, engelska och
svenska eller svenska som andraspråk, och som därmed är behöriga att
komma in på gymnasieskolans nationella program. Drygt 12 procent av
eleverna är inte behöriga till gymnasiet. Sverige uppvisar också
sjunkande resultat i Pisaundersökningarna avseende läsförståelse och
matematik. Liksom när det gäller läsförståelse och matematik försämrades Sveriges position i länderjämförelsen när det gäller naturvetenskap. Av de elever som började gymnasieskolan hösten 2006 hade

76 procent fått slutbetyg inom fyra år, 68 procent klarade det på tre år.
Men svensk skola har inte bara tappat vad gäller resultat utan även
tätpositionen vad gäller likvärdighet i skolan. I Sverige spelar nu
elevens socioekonomiska bakgrund allt större roll för elevens skolresultat.
Ett vanligt mått på en branschs internationella konkurrenskraft är
specialiseringskvoten. Denna definieras som förhållandet mellan den
totala produktionen i en bransch och den totala inhemska förbrukningen inom branschen i fråga. Om specialiseringskvoten överstiger
ett, är detta en stark indikation på att produktionen i branschen grundar
sig på specialiseringsfördelar. Det är också intressant att studera hur
specialiseringskvoten utvecklats över tid. En växande specialiseringskvot innebär att branschens export växer fortare än den inhemska
förbrukningen, vilket återspeglar att branschen förbättrar sin internationella konkurrenskraft.
För att belysa sambandet mellan kunskapsdriven tillväxt och internationell konkurrenskraft beskriver vi i figur 10 nedan hur sysselsättningen förändrats under perioden 1995–2008 i en rad internationellt
konkurrensutsatta svenska branscher. Endast branscher med en
specialiseringskvot som översteg ett år 2008 och där dessutom
specialiseringkvoten har vuxit under den aktuella perioden inkluderas i
sammanställningen.
Karaktären på sysselsättningsutvecklingen i de undersökta branscherna
indikerar att den ökade internationella konkurrenskraften löpt parallellt
med en tydlig substitution av låg- mot mer högkvalificerad arbetskraft.
Detta gäller i synnerhet inom de traditionella industribranscherna som
trots en totalt sett minskad sysselsättning ändå växer kraftigt vad avser
anställda med högskoleutbildning. Bilden är inte lika tydlig om man
ser till tjänstebranscher som exempelvis datakonsulter och flygbolag

som överlag haft en jämnare fördelning av sysselsättningsförändringen
mellan de tre utbildningskategorierna.
Figur 10 Sysselsättningsförändring 1995–2008. Procentuellt bidrag
till total sysselsättningsförändring i respektive bransch. Uppdelning
med avseende på utbildning
Källa: Bearbetning av data från SCB.
Givet fortsatta offensiva investeringar i forskning och utbildning finns
det all anledning att vara mycket optimistisk när det gäller Sveriges
möjligheter att hävda sig i den allt skarpare internationella konkurrensen. Men såväl de positiva som negativa effekterna av globaliseringen kommer sannolikt att vara ojämnt regionalt fördelade. Från
modern tillväxtforskning vet vi att kunskapsintensiv produktion har en
tydlig tendens att koncentreras till befolkningsmässigt stora och täta
regioner, vilket bland annat kan förklaras av att det krävs en viss storlek
på den lokala arbetsmarknaden för att förse kunskapsintensiva företag
med den särskilda mix av högt specialiserad arbetskraft som de
efterfrågar.
Sambandet mellan den lokala arbetsmarknadens storlek och den
regionala förmågan att hysa kunskapsintensiv produktion illustreras i
figur 11.
Figur 11 Sysselsättningsförändring för personer med minst treårig
eftergymnasial utbildning inom teknik och naturvetenskap 1993–
2008
Källa: Bearbetning av data från SCB/rAps.
Anm: Med regioner avses pendlingsregioner, så kallade FA-regioner.

Globalisering tycks alltså i någon mening gå hand i hand med urbanisering. Bilden är dock inte helt entydig. Ökad global efterfrågan på
bland annat mineraler har inneburit en påtaglig positiv förändring för
ett antal mindre regioner med stora naturtillgångar, och det finns all
anledning att tro att detta inte är något tillfälligt uppsving utan att det
faktiskt handlar om en förändring i de grundläggande förutsättningarna
för tillväxt och utveckling i dessa regioner.
Den globala utvecklingen innebär också ett växande hot mot vår
gemensamma miljö. Den globala miljöbelastningen ökar för närvarande kraftigt. Alla länder behöver ställa om till en mindre resursförbrukande produktion om vi långsiktigt ska kunna hävda en global
ekonomisk tillväxt. För svensk del är det avgörande att ligga långt
framme i utvecklingen och gå före med att utveckla den framtida
kunskapsintensiva miljövänliga teknik som hela världen kommer att
efterfråga.
6.2 Den demografiska utvecklingen
Sverige, liksom stora delar av västvärlden, står inför en besvärlig
demografisk utveckling. Fram till år 2030 kommer antalet personer i
Sverige som är över 80 år, det vill säga personer som generellt är i den
mest vårdkrävande åldern, att öka med omkring 60 procent. Under
samma period förväntas befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år)
stagnera (+2 procent).20
Den demografiska utmaningen kan schematiskt delas in i två faser.
Under de närmaste tio åren består problemet av att hantera en situation
med stora pensionsavgångar samtidigt som inflödet till arbetskraften
förväntas bli lågt på grund av relativt små ungdomskullar som
dessutom dröjer med att debutera på arbetsmarknaden till följd av allt
längre utbildningstider. Nästa fas, som inleds efter 2020, handlar om

välfärdens finansiering och hur man hanterar den svårlösta offentligfinansiella ekvation som består av att den stora 1940-talsgenerationen
träder in i en vårdkrävande ålder samtidigt som tillväxten i antalet
arbetade timmar i ekonomin stannar av.
Fram till 2015 sker betydande pensionsavgångar från arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen har i en analys studerat hur avgångarna påverkar
olika branscher och regioner.21 Fram till 2015 växer arbetskraften av
demografiska skäl endast i storstadslänen medan den minskar i stora
delar av övriga landet. Vissa branscher och regioner kommer sannolikt
att drabbas av betydande rekryteringsproblem, främst under de
kommande fem åren. Sammantaget beräknas omkring 1,6 miljoner
personer lämna arbetslivet av åldersskäl fram till 2025, vilket är
250 000 fler åldersavgångar än under de gångna 15 åren.
För första gången i modern tid kommer antalet nytillträdande ungdomar
att vara lägre än åldersavgångarna. Av landets län är det endast tre
(Stockholm, Uppsala och Västra Götaland) som får fler ungdomar och
som redovisar gynnsamma balanstal för perioden fram till 2025. Alla
andra län får betydligt färre ungdomar som träder in på arbetsmarknaden än antalet åldersavgångar. Gotland, Norrbottens och Dalarnas län
är de tre län där situationen kommer att bli som svårast. Lägst balanstal
redovisas i glesbygdskommuner samt övriga små kommuner med
mindre än 12 500 invånare.
Den delen av ekonomin som synes få de mest omfattande kompetensförsörjningsproblemen är offentlig sektor. Fram till 2025 väntas 44
procent av de offentliganställda lämna arbetsmarknaden. Det motsvarar
640 000 personer. Med nuvarande inflöde väntas ett tillskott på 465 000
personer. Det betyder en skillnad på drygt 175 000 personer, utifrån
nuvarande förutsättningar. Den offentliga sektorn riskerar därmed att få
betydande svårigheter att fylla åldersavgångarna. Störst andel

åldersavgångar sker generellt i kommuner med liten befolkning.
Tretton kommuner beräknas få fler åldersavgångar enbart inom
offentlig sektor än det totala nytillskottet av ungdomar på hela den
lokala arbetsmarknaden.
Bristen på arbetskraft kommer troligtvis att förvärras av att kompetenskraven förändras. Vissa jobb kommer att rationaliseras bort och
nya kompetenskrav ställs på de jobb som växer fram. Generellt gäller
att efterfrågan på arbetskraft utan gymnasial utbildning fortsätter att
minska samtidigt som efterfrågan på högre och/eller specialiserad
kompetens förväntas öka. Inom EU räknar man med att antalet
arbetstillfällen för högutbildade kommer att öka med 16 miljoner fram
till 2020, medan antalet arbetstillfällen för lågutbildade kommer att
minska med cirka 12 miljoner. Därför krävs hög kvalitet och hög
ambitionsnivå när det gäller utbildning och kompetensutveckling.
Dessa förändringar innebär att det finns stora vinster att göra för
samhället i stort och för enskilda arbetsgivare genom offensiva
arbetsmiljösatsningar. En hållbar arbetsmiljö innebär att fler kan jobba
längre och att viktig kompetens kan tas tillvara.
Det demografiska tillskottet av personer i arbetskraften fram till år
2025 kommer uteslutande från de utlandsfödda. Arbetskraftens
förändring under de kommande årtiondena handlar således mycket om
de utlandsföddas möjligheter att komma ut i arbetslivet. Eftersom
arbetskraftsdeltagandet i delar av gruppen är lågt, inte minst bland
kvinnorna, finns här den största arbetskraftspotentialen.
Arbetskraftspotential finns även bland grupper med sämre konkurrensförmåga och en svagare förankring på arbetsmarknaden. Arbetslösa
med en bakgrund inom yrken som inte längre efterfrågas, ungdomar
som inte fullföljt gymnasiet eller vars utbildning inte matchar
efterfrågan på arbetskraft, funktionshindrade, långtidssjuka och

förtidspensionerade med nedsatt arbetsförmåga samt äldre arbetskraft
liksom personer som är geografiskt bundna till områden där det saknas
arbetstillfällen utgör också delar av arbetskraftsreserven.
Att motverka den demografiskt betingade bristen på arbetskraft genom
att på olika sätt stimulera ett ökat arbetskraftsdeltagande hos befolkningen i aktiv ålder samt minska den strukturellt betingade arbetslösheten utgör kanske den största utmaningen för jobbpolitiken på
medellång sikt.
Allteftersom den åldrande befolkningen blir beroende av välfärdstjänster så stiger också kraven på skatteinkomster. Sveriges Kommuner
och Landsting redovisade 2010 en analys vars slutsats var att om vi
fortsätter att finansiera välfärdstjänsterna på samma sätt som idag
fordras att kommunalskatten i genomsnitt höjs med ungefär 13 kronor
2035. Det motsvarar ett ökat finansieringsbehov på cirka 200 miljarder
kronor uttryckt i 2011 års priser.
En så omfattande höjning av skattetrycket är varken önskvärt eller
möjligt att genomföra i en ekonomi som kommer att präglas av ett allt
intensivare internationellt flöde av kapital och högkvalificerad
arbetskraft.
Därför måste vi primärt söka andra lösningar. Mer arbete och fler
arbetade timmar måste bli huvudspåret för välfärdens finansiering i
framtiden. Om denna ökning av antalet arbetade timmar ska vara
möjlig förutsätter det en utveckling och modernisering av arbetets
villkor. Diskussionen om välfärdens framtida finansiering måste ta sin
utgångspunkt i hur vi skapar en stark arbetslinje som kan fungera för en
mycket större del av arbetskraften än vad som är fallet idag. Vidare
måste möjligheterna att effektivisera välfärdens tjänster utnyttjas så
långt som det är möjligt och rimligt. Ytterligare bidrag kan komma från

yngre som får möjlighet att etablera sig snabbare i yrkeslivet än vad
som gäller idag samt från äldre som orkar, vill och får arbeta högre
upp i åldrarna. Inte minst viktigt är att få ett hållbart arbetsliv som gör
det möjligt för fler att arbeta ända fram till pensionsåldern.

Flera studier, däribland den internationellt erkända Sternrapporten23,
har dessutom visat på de ekonomiska vinsterna av att inte vänta. Det
blir betydligt mer kostsamt i längden om vi skjuter upp de nödvändiga
åtgärderna.

6.3 Klimatomställning

Det är de rika länderna som står för den absoluta merparten av
utsläppen av växthusgaser och det är de fattiga länderna som drabbas
hårdast av klimatförändringarna. Ett faktum är också att de utsläpp som
vi orsakar genom importerade varor ökar, vilket bör påverka vår syn på
klimaträttvisan i världen. Det är uppenbart att de rika länderna måste ta
det största ansvaret för att minska klimatutsläppen.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga
konsekvenser för livet på jorden. FN:s klimatpanel IPCC har visat att
om mänskligheten ska undvika farliga effekter av klimatförändringarna så måste de globala utsläppen halveras till 2050. IPCC förbereder
nu organisationens femte rapport om läget i världens klimatsystem
(AR 5). Just nu publiceras för fullt de vetenskapliga artiklar som
forskarna lämnat in för att de ska få med sina nya rön i rapporten. Vi
kan i dessa artiklar se att problembilden har skärpts. När de tre delarna
av AR 5 börjar publiceras i september 2013 kommer världens politiker
att ha ett delvis nytt beslutsunderlag.
Forskarna har visat att de framtida havsnivåhöjningarna blir större, och
de negativa effekterna på världens ekosystem, vilka försörjer oss med
mat och vatten, blir allvarligare. För första gången kommer IPCC
också att analysera återkopplingsprocesserna eller tröskeleffekter i
klimatsystemet som forskarna talar om, dvs. när jordens egna
processer sätter fart på temperaturökningen när denna passerar en viss
gräns. Vissa av dessa effekter menar forskarna är irreversibla.22
Diskussionerna om att världen måste inrikta sig på ett mål av 1,5 grads
maximal temperaturökning för att undvika farliga konsekvenser har
redan börjat och effekterna av en sådan förändring granskas av
UNFCCC. Ett sådant mål skulle kräva betydligt kraftfullare politiska
ingripanden än vad som sker idag.

Sverige har länge varit en förebild för andra länder som vill arbeta med
att förbättra miljön. I internationella sammanhang har vår unika
förmåga att både minska klimatpåverkande utsläpp och höja BNP varit
ett positivt exempel som lyfts fram för att visa att det är möjligt. Men
mycket tyder på att statistiken för utsläpp av klimatpåverkande gaser
för 2010 kommer att visa att den trenden nu är bruten24.
Men i flera länder i vår omgivning, som Danmark, Storbritannien och
Tyskland, ökar nu istället ansträngningarna. Sverige är på väg att missa
chansen till arbetstillfällen, exportmöjligheter och tillväxt. Vi socialdemokrater har alltid tagit ansvar för samhällsutvecklingen och vi har
historiskt lett flera stora omställningsprocesser i samhället. Vi är ett
parti som bygger samhället starkt. Vi vill arbeta för en värdeburen
tillväxt och det är precis vad som krävs för att klara klimatutmaningen
och för att stå rätt rustade när världen lämnar fossilsamhället. En
värdeburen tillväxt kan bara vara trovärdig om den paras med minskade
utsläpp. Genom ett ökat omställningstryck och genom investeringar kan
vi förbättra konkurrensen med omvärlden, vilket ger fler jobb i Sverige.
Investeringar i förnybar energi, energieffektiviseringar, hållbar
infrastruktur och ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker

företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och ökar potentialen
för handel och exportintäkter. Genom att Sverige går före i omställningen kan våra företag bli framgångsrika i att utveckla den teknik och
företagsstyrning som världen efterfrågar i kampen för klimatet. Miljöproblemen går att lösa med politiska beslut, styrmedel och investeringar.
Genom vår samhällsmodell har Sverige goda förutsättningar att bedriva en aktiv klimatpolitik. Vår relativt stora offentliga sektor kan rätt
utnyttjad utgöra en kraftfull politisk styråra för att driva utvecklingen
åt rätt håll, inte minst genom offensiva offentliga investeringar. Samtidigt har vi en tradition av ett nära samarbete mellan stat, akademi och
näringsliv i viktiga utvecklingsfrågor.
Sveriges nationella klimatpolitik bygger i många centrala avseende på
samarbetet inom Europeiska unionen. EU är ett unikt internationellt
samarbete där länderna gemensamt kan fatta bindande beslut om
klimat och miljö. Sverige bör ha en ledande roll och driva på politiken
i EU för att unionen på alla politikområden ska ta ett större klimatansvar. EU ska gå före i omställningen och vara en framåtsträvande
kraft i de internationella klimatförhandlingarna. Europa och Sverige
behöver ta ett nytt initiativ i förhandlingarna som inte handlar om att
dela bördorna som omställningen innebär utan om att dela möjligheterna och fördelarna. Kapplöpningen för att bygga ett nytt samhälle
kan börja nu. De länder som ligger långt framme får också bättre
konkurrensförutsättningar och snabbare teknikutveckling. EU bör ta
initiativ till en internationell klimatinvesteringsgemenskap med länder
som ser fördelarna med att ligga i framkant i utvecklingen och som
delar oron för de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig.
En sådan gemenskap skulle kunna få fart på investeringar och
omställning genom att inom sig skapa ett gemensamt pris på utsläpp

av koldioxid. Men den skulle också kunna bryta den låsning som nu
finns i förhandlingsläget.
7 Utgångspunkter för socialdemokraternas budgetalternativ
7.1 Ansvar för offentliga finanser
Starka offentliga finanser är en avgörande förutsättning för vår
ekonomiska politik. En solid offentligfinansiell ställning är en förutsättning för uthållig tillväxt och stabil välfärd. Friheten som starka
statsfinanser ger ska användas till att stärka arbetslinjen och öka
sysselsättningen. Det finanspolitiska ramverk som utvecklats av
tidigare socialdemokratiska regeringar är en central förklaring till att de
svenska statsfinanserna är starkare än i de flesta andra jämförbara
länder. Systemet med årliga budgettak, en rambeslutsmodell som
försvårar en kostnadsdrivande riksdagsbehandling samt överskottsmål
har tjänat Sverige mycket väl och kommer under överskådlig tid vara
en orubblig konstant i vår ekonomiska politik.
Att värna om offentliga finanser handlar om att stärka såväl konjunktursom strukturpolitiken. Genom ett högt finansiellt sparande i goda tider
kan vi stimulera ekonomin och värna välfärden i sämre tider. Sunda
offentliga finanser handlar också om att rusta Sverige för de långsiktiga
utmaningar som väntar, inte minst den besvärliga demografiska
utvecklingen som under en betydande period kommer att sätta ett hårt
tryck på de offentliga välfärdssystemen.
Ett robust samhällskontrakt med icke-korrupta kostnadseffektiva
myndigheter och en väl fungerande skatteuppbörd är en central del i
värnet av starka offentliga finanser. En av de grundläggande orsakerna
till Greklands och i viss mån även Italiens stora statsfinansiella problem
är just en betydande brist på tillit medborgare och myndigheter emellan,

en brist som gör det utomordentligt svårt att få folklig uppslutning
kring nödvändiga skattehöjningar och utgiftsminskningar.
Vi delar regeringens bedömning att det under 2012 finns ett utrymme
på 15 miljarder kronor för ofinansierade finanspolitiska reformer. Vår
utgångspunkt är att Sverige måste ha beredskap för att under kommande år möta en ekonomisk kris av betydande djup och längd. Vårt lands
stora beroende av omvärlden gör att det finns betydande risker för en
klart försämrad utveckling i vårt land. Vi menar att det i ett sådant läge
måste finnas en beredskap att stimulera ekonomin för att hålla uppe
den inhemska efterfrågan och för att skjuta till medel till kommunsektorn för att undvika uppsägningar och försämringar i vård, skola
och omsorg. Vi kommer därför mycket nogsamt att studera den ekonomiska utvecklingen och är beredda att återkomma med ytterligare
insatser om det skulle visa sig nödvändigt.
Samtidigt menar vi att i det skede vi nu befinner oss i är det nödvändigt att satsa på offentliga produktiva investeringar. Här går en tydlig
skiljelinje mellan socialdemokratisk och borgerlig ekonomisk politik.
7.2 Full sysselsättning – en riktig arbetslinje
Full sysselsättning är det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Arbete är grunden för vårt välstånd. En
nyckel för att hålla ihop och utveckla Sverige är att fler har ett jobb att
gå till och därmed en egen försörjning. Arbete skapar delaktighet.
Arbete ger den enskilde större möjligheter till frihet och utveckling.
Under de närmaste åren menar vi att jobbpolitiken parallellt måste
hantera tre olika utmaningar. Det är utmaningar som delvis är
sammanlänkade med varandra men som har olika tidsmässiga perspektiv: För det första krävs åtgärder mot de rent konjunkturellt

betingade problemen på svensk arbetsmarknad. I nuläget karaktäriseras
svensk arbetsmarknad av en oförmåga att matcha lediga jobb med
arbetssökande som har rätt kompetens. Samtidigt som arbetslösheten
bitit sig fast på en hög nivå råder växande arbetskraftsbrist inom flera
sektorer. Vidare måste den ekonomiska politiken ta höjd för en ytterligare ökning av arbetslösheten under kommande år. Sammantaget
ställer detta höga krav på en vassare arbetsmarknadspolitik där passiva
program reduceras till förmån för åtgärder med reell effekt.
För det andra måste politiken leverera hållbara lösningar för hur de
kommande årens stora generationsväxling på svensk arbetsmarknad ska
klaras av. Att motverka den demografiskt betingade bristen på arbetskraft genom att på olika sätt stimulera ett ökat arbetskraftsdeltagande
hos befolkningen i aktiv ålder samt minska den strukturellt betingade
arbetslösheten utgör kanske den största utmaningen för jobbpolitiken på
medellång sikt.
För det tredje måste den ekonomiska politiken redan nu inriktas mot att
lösa den långsiktiga utmaningen som består i att kombinera en fortsatt
offentlig finansiering av en generell välfärd med en åldrande befolkning. För att lyckas med detta krävs en bred palett med åtgärder för att
genom ökad sysselsättningsgrad, fler arbetade timmar och fler år i
arbetslivet upprätthålla antalet arbetade timmar i ekonomin på en
tillräckligt hög nivå.
En förutsättning för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen
är att vi får ett mer jämställt samhälle. När män och kvinnor delar på
ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten
och människors livskvalitet.
Kvinnor får i högre grad deltids- och tidsbegränsade anställningar i
stället för fasta jobb. Korta anställningar innebär mer ensidiga och

monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till
utveckling i jobbet. Att sakna anställningstrygghet ökar också utsattheten på själva arbetsplatsen och gör det svårare att ställa krav och
sätta gränser. Beroendeställningen till arbetsgivaren är extrem. Siffrorna talar sitt tydliga språk: 18 procent av kvinnorna och 13 procent av
männen har en visstidsanställning. Av de sysselsatta kvinnorna i
åldrarna 20–64 år arbetar 66 procent heltid och 34 procent deltid.
Motsvarande andelar för män är 89 respektive 11 procent.
Utvecklingen de senaste åren har gått åt helt fel håll. Skillnaden i
sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män är i dag fem procentenheter – den högsta på nästan 20 år. När skillnaderna i sysselsättningsgrad växer mellan könen innebär det inget annat än att möjligheterna
för många kvinnor att få utlopp för sitt engagemang och användning
för sin kompetens minskar. Det förlorar vi alla på.
7.3 Investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men
också till människors frihet att forma sina egna liv. Ska företagen klara
av att ständigt utvecklas måste deras anställda också kunna göra det.
Det förutsätter breda investeringar i utbildning.
Kunskaper och färdigheter gör det möjligt att utveckla en mer avancerad produktion, stigande förädlingsvärde och högre produktivitet. Ett
års längre utbildning leder i genomsnitt, enligt OECD-rapporten
Education at a Glance, till en produktionsökning på tre till sex procent
i OECD-området.
En kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla barn lyckas.
Utbildning är nyckeln till frigörelse och utveckling för individen. Ska
vi möta utmaningen som ett modernt land som investerar för framtiden

måste vi satsa på barn, ungdomar och vuxna. En politik som syftar till
att skapa jobb och utveckla välfärden måste omfatta hela
utbildningssystemet.
Redan förskolan ger barn möjligheter till utveckling och lärande.
Skolans centrala uppgift är att ge varje elev gedigna kunskaper,
stimulera kreativitet och lust att ständigt vilja lära mer. Det livslånga
lärandet fortsätter genom gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning,
folkbildning och forskning. Samhällsförändringar påverkar arbetslivet
och olika yrken, varför vidareutbildning och kompetensutveckling
kommer att bli allt viktigare. Att kunna lära sig nytt mitt i arbetslivet
blir en nödvändighet.
När och var de riktigt revolutionerande upptäckterna kommer vet vi
inte. Därför är den fria och obundna grundforskningen så viktig. Men
forskningsgenombrott sker dagligen. Det kan handla om fördjupade
kunskaper som förbättrar sjukvården, träffsäkerheten hos mediciner
eller pedagogiken i skolan. Det kan handla om alternativa bränslen,
snabbare datorer, nya material eller bättre tillverkningsmetoder.
Här finns fler och större möjligheter än de vi tar tillvara idag. Tillämpad
forskning ger förutsättningar för hållbar tillväxt och nya jobb. Vi vill
öka samverkan mellan högskolan, näringslivet, arbetsmarknadens
parter och samhället så att forskare och studenter systematiskt uppmuntras att omvandla sin nya kunskap till varor och tjänster – och därmed
jobb.
Vi vill sätta tydliga och ambitiösa mål för utbildnings- och
forskningspolitiken:
Mål för grundskolan
Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. På

vägen dit vill vi till år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som
inte är behöriga att börja på något av gymnasiets nationella program,
från idag 12 procent till 6 procent.
Mål för gymnasiekompetens
Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig
gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 halvera andelen
unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller
studerar för att få det, från idag drygt 10 procent till 5 procent.
Mål för högre utbildning
Vårt mål att hälften av 30–34-åringarna ska ha genomgått en minst 2årig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) år 2020. Det
innebär en ökning från knappt 44 till 50 procent.
En procent av BNP till forskning
Sedan länge har vi socialdemokrater etablerat målet att en procent av
BNP ska investeras i forskning. Det målet ligger fast. I samband med
nästa års forskningsproposition ser vi fram emot att ytterligare
utveckla våra förslag om forskning i en kunskapsbaserad ekonomi.
De flesta bedömare torde vara överens om att Sveriges komparativa
fördel i en globaliserad ekonomi ligger i kunskapsintensiva branscher.
Ökade investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin, inte minst
utbildning och forskning, måste vara tydliga prioriteringar i den
ekonomiska politiken under de kommande åren.
Under de senaste decennierna har näringslivets struktur förändrats
påtagligt. Nettotillskottet av nya jobb sker idag nästan uteslutande i
små och medelstora företag. Det är dock inte bara jobbtillväxten som
ombalanserats till de mindre företagens fördel. Det har även skett en

tydlig tyngdpunktsförskjutning när det gäller s.k. FoU-verksamhet. Små
och medelstora företag står inte bara för en allt större del av de nya
jobben utan även den innovativa verksamheten, FoU-investeringarna,
sker i allt högre grad inom mindre företagsstrukturer. Att skapa goda
villkor för företagande och entreprenörskap är således en helt
avgörande komponent i en politik för omställning till en
kunskapsbaserad ekonomi.
Studier indikerar till exempel att Sverige skulle kunna lida av en
innovationsparadox, det vill säga att kommersialiseringen är
förhållandevis låg relativt de totala FoU-investeringarna. En möjlig
förklaring är brister i samordningen av offentliga och privata resurser
för FoU och utbildning. En utmaning för den ekonomiska politiken är
därför att utveckla modeller för en bättre strategisk samverkan mellan
politik, akademi och näringsliv.
Globaliseringen kommer sannolikt att sätta betydande avtryck i den
ekonomiska geografin, så även i Sverige. Den nya arbetsdelningen i
världsekonomin tycks bära tydliga urbana förtecken. Den skarpa
internationella konkurrensen utvecklar sig alltmer till en tävlan mellan
stora stadsregioner. Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionen
kommer därför att få en allt viktigare roll som Sveriges konkurrensyta
mot omvärlden. Därför behöver Sverige, precis som skett i många av
våra konkurrentländer, utveckla en sammanhållen urban tillväxtpolitik.
Ett centralt område för den urbana tillväxtpolitiken är investeringar i en
modern och kapacitetsstark transportinfrastruktur. En annan viktig
beståndsdel är insatser för att få bostadsmarknaden att fungera bättre.
En tredje central uppgift är att ta tillvara den stora tillväxtpotentialen i
stadsdelar med hög arbetslöshet genom att få fler att gå från
bidragsberoende till försörjning genom eget arbete.

8 En kunskapsbaserad ekonomi

Utbildningsvikariat

8.1 Utbildning och jobb för Sveriges unga

För att underlätta generationsväxling inom offentlig sektor föreslår vi
en satsning på utbildningsvikariat inom vård och omsorg. Anställda får
möjlighet att komplettera och bygga på tidigare utbildning samtidigt
som en långtidsarbetslös får arbetslivspraktik och en möjlighet till
vidare anställning i en viktig framtidsbransch. Kostnaden för 1 200
platser bedömer vi till 600 miljoner kronor per år, medel som vi tillför
från 2012.

De som är unga i dag ska bära upp samhället i morgon. Det är ett
ekonomiskt och mänskligt slöseri att låta många unga börja sitt
vuxenliv med arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten i augusti i år var
17,3 procent. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle som det svenska.
Många unga som saknar arbete har inte fullständig gymnasieexamen.
De måste få chansen att komplettera sin utbildning inom
vuxenutbildningen eller på folkhögskola.
Det kan synas som en paradox i dessa dagar av hög arbetslöshet att vi
inom en nära framtid kommer att ha betydande generella problem med
tillgången på arbetskraft, detta till följd av den demografiska
omställning som är nära förestående. För första gången i modern tid
kommer antalet nytillträdande ungdomar att vara lägre än
åldersavgångarna på riksnivå. Av landets län är det endast tre
(Stockholm, Uppsala och Västra Götaland) som får fler ungdomar och
som redovisar gynnsamma balanstal för perioden 2010–2025. Alla
andra län får betydligt färre ungdomar som träder in på
arbetsmarknaden än antalet åldersavgångar.
Vi föreslår:
Omedelbara insatser
Vi vill se tidiga och snabba insatser för unga arbetslösa. De ska inte,
som nu är fallet, behöva vänta 100 dagar på verkningsfulla insatser. En
individuell plan med relevanta åtgärder ska skyndsamt utarbetas.
Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen ska tas bort.

Traineeplatser
Vi vill också införa traineeplatser för unga under 26 år både i offentlig
och privat verksamhet. Vi föreslår att dessa inrättas genom kreditering
av arbetsgivarnas skattekonton för en ungdom som anställs med
traineelön. Tidigare arbetslöshetsperiod ska inte utgöra kriterium för att
komma ifråga för insatsen.
Alla arbetsgivare ska kunna ansöka om en traineeanställd under
förutsättning att man
1) kan påvisa behov av nyrekrytering till följd av generationsväxling
inom en period av 1–3 år
2) ställer upp med en utsedd handledare på arbetsplatsen och en
traineeplan för den unge.
Vi har uppskattat kostnaden för krediteringen av arbetsgivaravgifterna
till 2 miljarder kronor för en volym på närmare 20 000 platser.

Inför Nynäshamnsmodellen för sommarjobb i hela landet
Ett sommarjobb är ofta ungdomars första kontakt med arbetslivet.
Genom sommarjobb får ungdomar lära sig vilka krav som ställs på en
arbetsplats, praktiska arbetslivserfarenheter och referenser för sitt
framtida jobbsökande.
I Nynäshamn i södra Stockholms län har det under ett antal år bedrivits ett mycket framgångsrikt samarbete mellan kommun och näringsliv för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. Fyra årskullar, de
som slutat årskurs 9 på högstadiet till dem som slutat årskurs 3 på
gymnasiet, erbjuds sommarjobb och alla som lämnar in en ansökan
garanteras arbete. Garantin inkluderar arbete i tre veckor.
Av de sommarjobb som finns i satsningen är 60 procent inom det
privata näringslivet och resterande 40 procent inom den kommunala
verksamheten. De privata arbetsgivare som inte kan stå för hela
lönekostnaden kan erhålla en viss ekonomisk hjälp från kommunen.
Vi föreslår att Nynäshamnsmodellen utvidgas till att omfatta Sveriges
samtliga kommuner. De kommuner som inför modellen erhåller
ersättning via ett riktat statsbidrag. Satsningen genomförs redan från år
2012 och beräknas uppgå till 700 miljoner kronor årligen, totalt 2,4
miljarder kronor under hela perioden 2012–2015.
En andra chans – vuxenutbildning
Väldigt många söker sig till vuxenutbildningen, som utgör en viktig
väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på
arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen måste vara dimensionerad så att
den möter människors utbildningsbehov både i praktiska och
teoretiska ämnen.

Trots att arbetslösheten är 7,4 procent och 60 000 unga saknar en
gymnasieutbildning, skär regeringen, tvärt emot vad man påstår,
kraftigt ned på vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen måste vara
dimensionerad så att den möter människors utbildningsbehov både i
praktiska och teoretiska ämnen. Vi investerar i ett omfattande Kunskapslyft så att tiotusentals människor ges möjlighet att läsa in kurser
på grundskole- och gymnasienivå. Vi föreslår 20 000 platser till en
investeringskostnad av 1 645 miljoner kronor 2012.
Möjlighet att läsa in fullständig gymnasieexamen
Många människor behöver en möjlighet att kombinera arbete med
studier för att höja sin kompetens och ha beredskap för omställning. Vi
vill därför införa ett korttidsstudiestöd för arbetstagare som deltar i
kurser inom komvux eller vid folkhögskolor. Studierna kan bedrivas på
grundskole- eller gymnasienivå för att uppnå en gymnasieexamen med
grundläggande behörighet till högskolan.
Korttidsstudiestödet ska kunna kombineras med annan branschspecifik
utbildning som arbetsgivaren betalar. Stödet ersätter förlorad arbetsförtjänst och uppgår till 90 kronor per timme. Vi investerar 130 miljoner kronor, vilket räcker till studier på deltid (20 procent) för 5 000
personer 2012 och kommande år.
Högre utbildning
Kunskapskraven på arbetsmarknaden ökar hela tiden. Det gäller både
generella kunskaper och mer specialiserad kompetens. Antalet jobb
som inte kräver gymnasiekompetens för att få anställning minskar i
rask takt medan efterfrågan på gymnasial utbildning, särskilt
yrkesutbildning, är fortsatt stor, och efterfrågan på högre utbildning
ökar markant och förväntas att fortsätta öka under lång tid framöver.

Kvalificerade yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar är av
stor vikt för att arbetsgivare ska hitta rätt utbildad personal och är
samtidigt ett snabbt sätt för den enskilde att få ett kvalificerat arbete.
Under 2010 beviljades endast 28 procent av ansökningarna om att
bedriva Yh-utbildning med statligt stöd och det var i genomsnitt 3,7
sökande per studieplats. Det visar på behovet av att utöka
möjligheterna att studera inom ramen för yrkeshögskolan. Därför
investerar vi i 6 500 platser och avsätter 600 miljoner kronor.

Vi vill fördela antalet högskoleplatser efter de behov som finns på
arbetsmarknaden. Det finns en stor oro för att den nuvarande politiken
leder till att de nyare universiteten och mindre högskolorna utarmas. Vi
vill ha tillväxt och utvecklingskraft i hela Sverige och investerar därför
i lärosäten i hela landet.

Vi vill pröva att satsa på särskilda utbildningar inom yrkeshögskolan i
socialt utsatta områden riktade mot studenter med utländsk bakgrund
syftande till att bygga ihop språklig och kulturell kompetens med
företagande och handel.

I ett modernt samhälle är det viktigt att möjliggöra för människor att gå
mellan arbetsliv och studier. Ett bra sätt att uppnå det och bredda
rekrytering till högskolan är att låta arbetslivserfarenhet vara
meriterande vid tillträde till högskolestudier. De flesta länder i Europa
strävar efter att få fler som läser vidare, Sverige har under senare år gått
åt motsatt håll. Vårt långsiktiga mål är att alla som vill och är
kvalificerade ska ges möjlighet att läsa på högskolor och universitet.

Högre utbildning lönar sig på alla sätt, för såväl den enskilde som
samhället. Den enskilde får högre lön, lägre risk för arbetslöshet, bättre
hälsa och utvecklingsmöjligheter. Samhället investerar i utbildning och
får tillbaka mångdubbelt i tillväxt och utvecklingskraft.
Kvaliteten inom den högre utbildningen behöver höjas, särskilt inom
samhällsvetenskap och humaniora. Antalet studenter per lärare har
ökat och det är inte ovanligt med så lite lärarledd tid som 4 timmar per
vecka. Vi vill förbättra kvaliteten i högre utbildning genom att
möjliggöra mer undervisningstid och möjlighet för studenterna att göra
praktik inom ramen för sin utbildning och tillför 300 miljoner kronor
per år.
Regeringen väljer att dra ned antalet högskoleplatser samtidigt som
antalet 20–24-åringar blir fler under 2012, 2013 och 2014. Och
samtidigt som arbetslösheten, och inte minst ungdomsarbetslösheten,
är fortsatt rekordhög. Därför investerar vi i 8 700 platser till en kostnad
av 850 miljoner kronor.

Vi uppdrar åt Högskoleverket att fördela medel till de nya
studieplatserna.

Investeringar i utbildning och jobb för unga
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8.2 Stärkt konkurrenskraft – för välfärd och nya jobb
Sverige är i förvandling. Globaliseringen innebär en ändrad arbetsfördelning i världen där nya länder i Östeuropa, Asien och Sydamerika tar
över delar av den produktion vi tidigare levde på. Det är inget nytt
fenomen; vi känner igen det sen tidigare. Strukturomvandlingen av
svensk ekonomi är en ständigt pågående process, men den beskrivs
inte med en jämn utvecklingskurva. Perioder av relativt lågt omvandlingstryck avlöses av mer intensiva utvecklingsfaser.
När befolkningsmässiga giganter som Kina och Indien nu i snabb takt
vävs in i den globala ekonomin kommer det att få stora konsekvenser
för ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige. Vi kommer
fortsatt att utsättas för ett högt strukturomvandlingstryck. Vår framtid
som industrination förutsätter att vi tillvaratar våra komparativa
fördelar i relation till omvärlden. Inte minst krävs det att vi som nation
kraftsamlar och samarbetar mellan olika sektorer. Att konkurrera med
låga löner har aldrig varit ett framgångskoncept för Sverige. Istället
måste vi fortsätta utvecklingen mot produktion av varor och tjänster
med ett allt större kunskapsinnehåll. Varor och tjänster med ett högt
förädlingsvärde betingar ett högre pris och skapar större inkomster för
Sverige.

samarbete mellan politik, näringsliv, fack och akademi. Dagens
situation lämnar tyvärr mycket övrigt att önska.
Sverige har ett antal starka kluster av kunskap och företag. Utmärkande
för dessa är att de består av ett större antal företag som både
konkurrerar och samarbetar. Det bedrivs avancerad forskning såväl
inom företagen som i samarbete med högskolor och universitet.
I regeringsställning utformade vi socialdemokrater strategiska program
för ett antal nyckelbranscher i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Samarbetet mellan stat, näringsliv, fack och akademi stärktes.
Programmen har visat sig framgångsrika och haft stor relevans
för näringslivet.
Vi vill se mer av samverkan mellan politik och näringsliv och vill
därför bygga vidare på modellen med strategisk samverkan mellan
olika samhällssektorer. Sverige behöver mer av samarbete och
gemensamma prioriteringar av forskningsresurser, utbildningsinsatser
och export- och investeringsfrämjande.

8.2.1 Strategisk samverkan
I den globala ekonomin är det inte enbart företag som konkurrerar med
varandra. I en allt större utsträckning konkurrerar också länder och
regioner om bland annat investeringar och arbetstillfällen.

Den snabba omvandlingen av ekonomin gör det emellertid allt
vanskligare att bygga upp en modell för strategisk samverkan utifrån
den formella/statistiska indelningen av näringslivet i olika branscher.
Företag i olika branscher och av olika storlek blir alltmer integrerade
med varandra i komplexa produktions- och innovationssystem som
oftast inte låter sig beskrivas med hjälp av den traditionella
branschnomenklaturen.

Ett litet exportberoende land som Sverige är helt beroende av att det
finns ett fungerande och väl utvecklat samarbete mellan alla aktörer
som kan bidra till att Sverige blir framgångsrikt i den internationella
konkurrensen. Det krävs helt enkelt ett förtroendefullt och strategiskt

Därför vill vi i dialog med näringslivet, akademin och de fackliga
organisationerna utveckla en samverkansmodell som inte i första hand
fokuserar på enskilda branscher utan istället tar sin utgångspunkt i
centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle – både inhemska och

globala. Ansatsen bygger på tanken att framtidens samhälliga möjligheter och utmaningar, rätt hanterade, i många fall kan innebära
betydande möjligheter att stärka svensk konkurrenskraft och därmed
skapa nya arbetstillfällen.

som svenska produkter och tjänster kan få avsättning på
utländska marknader.
	

 •	


Miljö- och energiområdet: Vi står inför betydande utmaningar
inom miljö- och energiområdet. En framsynt klimatomställning
och utvecklingen av förnyelsebara energikällor kommer att
skapa nya arbetstillfällen och generera exportinkomster.

Hälsa – livsvetenskaperna: Sverige har stolta traditioner när
det gäller utveckling av sjukvård, läkemedel och medicinsk
teknik. Tyvärr utnyttjas inte möjligheterna idag fullt ut för
samverkan mellan sjukvården, industrin och akademin. Vi vill
därför se ett målmedvetet och strategiskt samarbete mellan
sjukvårdens alla aktörer i syfte att utveckla såväl sjukvården,
den medicinska forskningen som läkemedelsindustrin och den
medicintekniska industrin. Få samhällsområden lämpar sig så
väl för den här typen av samarbete som just den mycket
kunskapsintensiva hälso- och sjukvården.

	

 •	


Framtidens transportlösningar: En hållbar utveckling
förutsätter att vi utvecklar våra transportsystem – såväl de
kollektiva som de privata. Vi vill därför bygga vidare på de
initiativ som Socialdemokraterna tidigare genomfört i form av
olika strategiska program för fordonsindustrin, men även
utveckla nya samarbetsprogram avseende kollektiva
transporter.

Sveriges attraktionskraft: Vårt land erbjuder fantastiska
möjligheter till upplevelser av olika slag. Vi har en storslagen
natur, rikt kulturarv, kulinarisk höjd, etcetera. En strategisk
satsning kring den svenska besöksnäringen skapar inte bara
arbetstillfällen och genererar inkomster. En växande
besöksnäring positionerar också Sverige internationellt.

Vi avsätter 500 miljoner kronor årligen, det vill säga totalt 2 miljarder
under perioden 2012–2015 för olika strategiska samverkansprogram.

Identifieringen av vilka områden som borde bli föremål för strategisk
samverkan vill vi genomföra förutsättningslöst och i nära dialog med
representanter för olika samhällssektorer. Vi vill dock redan nu se ett
antal områden som förefaller naturliga att kraftsamla kring, men även
andra områden kan naturligtvis bli aktuella:
	

 •	


	

 •	


	

 •	


Den demografiska utmaningen: Den snabba ökningen av
antalet personer i vårdkrävande ålder under de kommande
tjugo åren ställer stora krav på hela vård- och omsorgssektorn.
Det är en utmaning som Sverige dessutom har gemensam med
i princip hela Västeuropa, vilket innebär att svenska produktoch processinnovationer på det här området kan ge ett tydlig
mervärde till vården och omsorgen av våra gamla, samtidigt

8.2.2 Ny riskkapitalfond
De senaste 10–15 åren har präglats av en mycket god kapitaltillgång i
den globala ekonomin, en era som synes vara på väg mot sitt slut.
Parallellt med att Kina i övergången mot en mer konsumtionsinriktad
tillväxt av allt att döma kommer att minska sina placeringar i utländska
tillgångar sker nu också en bred global uppstramning av de institutionella ramverken kring finansmarknaderna. Sammantaget talar detta för
att det kommer att dröja mycket länge innan vi når samma nivå på

kapitaltillgången i ekonomin som vi vant oss vid under det senaste
dryga decenniet. Den brist på privat riskkapital som redan nu är
påtaglig inom vissa segment av den svenska ekonomin kommer därför
sannolikt bli än mer uttalad i framtiden.
Det finns således goda argument för att under de kommande åren öka
de statliga insatserna på riskkapitalområdet. Det är mot den bakgrunden vi vill skapa en riskkapitalfond med en total initial investeringsportfölj på 3 miljarder kronor. Fonden ska ha ett särskilt fokus på
innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Fonden
ska agera marknadskompletterande, vilket innebär att enskilda engagemang ska avslutas när företaget nått en mognad som möjliggör privat
finansiering. Fonden finansieras genom en avveckling av det statliga
venture capital-bolaget Fouriertransform som synes ha misslyckats i
sitt uppdrag att stimulera fram investeringar i svensk fordonsteknikutveck-ling. Sedan starten 2009 har bolaget endast beslutat om
investeringar för omkring 10 procent av sitt totala kapital på 3
miljarder kronor.
8.2.3 Riskkapitalavdrag
En god tillgång på riskvilligt kapital är avgörande i en innovationsdriven, kunskapsbaserad ekonomi. Vi vill införa ett riskkapitalavdrag
för personer som investerar i ett nystartat bolag enligt den modell som
föreslogs i den statliga Skatteincitamentsutredningen (SOU 2009:33).
Utredningen föreslog att fysiska personer som mot betalning i pengar
har förvärvat aktier i onoterade bolag ska kunna få skattereduktion.
Aktierna ska ha tecknats vid bildande eller vid nyemission.
Skattereduktionen föreslås uppgå till 20 procent av det belopp som
motsvarar betalningen. Skattereduktionen får dock inte överstiga 100
00 kronor per person och år.

8.2.4 Forskning och utveckling
Den statligt finansierade forskningen är en viktig hörnsten i
innovationspolitiken. Grundforskningen tillhör den absoluta kärnan i
det offentliga åtagandet. Det är i första hand statens uppgift att stärka
den svenska forskningsbasen och vi ser ett behov av att långsiktigt öka
investeringarna i statlig forskning.
Det finns även ett behov av att se över hur forskningsresurserna inom
befintlig ram fördelas och organiseras. Det finns sannolikt en rad sätt
att få bättre utväxling på insatta resurser. Det kan till exempel röra sig
om att utveckla miljöer för spetsforskning och för samverkan med
externa aktörer. Det är också intressant att överväga om det behövs mer
av satsningar på tvärdisciplinär och tillämpad forskning för att öka
kommersialiseringen av forskningsresultat. Detta är frågor som vi vill
hantera inom ramen för en strukturerad strategisk samverkan mellan
stat, akademi och näringsliv (se ovan).
I ett flertal industriländer har det under de senaste åren införts olika
typer av skatteincitament för ökade investeringar i FoU och förbättrad
riskkapitalförsörjning. I Norge ges till exempel skattelättnader
(Skattefunn) som innebär att företagen utöver normala kostnadsavdrag
får göra 18–20 procents skatteavdrag för FoU-investeringar. En annan
intressant modell är det nederländska systemet med innovationsboxar
som innebär att de intäkter som genereras av investeringar i
immateriella tillgångar belastas med en lägre bolagsskatt. Ett liknade
system är även under utveckling i Storbritannien. Ett flertal länder,
bland annat Danmark, har även infört ett så kallat riskkapitalavdrag, det
vill säga en möjlighet för fysiska personer att få göra avdrag på sin
inkomst för den osäkerhet som det innebär att investera i små oprövade
bolag.

Vi vill inom ramen för vår skatteöversyn se över möjligheter att skapa
mer gynnsamma skattemässiga förutsättningar för FoU-investeringar
och riskvilligt kapital.
8.3 Kunskapsskola för alla
Sverige har under flera år tappat i internationella kunskapsmätningar i
skolan. För femte året i rad är det också en lägre andel av eleverna i
grundskolan som når målen i matematik, engelska och svenska eller
svenska som andraspråk, och som är behöriga att komma in på
gymnasieskolans nationella program. Det är nu så många som 12
procent av eleverna som inte är behöriga att gå vidare till
gymnasieskolans nationella program. Vi tappar nu också vår tidigare
tätposition vad gäller likvärdighet i skolan. Vi liknar nu Tyskland och
USA mer än Finland, Danmark och Norge när det gäller betydelsen av
elevens socioekonomiska bakgrund. Det är inte länder som vi är vana
att jämföra oss med i dessa sammanhang. Den ökande
skolsegregationen är en av huvudförklaringarna till de sjunkande
kunskapsresultaten. Detta är djupt allvarligt och ett stort misslyckande
för skolpolitiken vars mål ska vara att ta vara på varje elevs potential.
Att en så stor andel av eleverna i grundskolan och gymnasieskolan inte
når målen är ett av våra stora samhällsproblem. Staten och
kommunerna behöver gemensamt ta fram en strategi för att de
nationella målen ska kunna uppnås. De kommuner som är nära eller
redan uppnår de nationella målen ska sporras att lyckas än bättre. De
kommuner som har långt kvar innan de når de nationella målen ska
ges särskilt stöd för att göra det.
Skolverket gör analysen att den ökande skolsegregationen är en av
huvudförklaringarna till de sjunkande kunskapsresultaten. Regeringens
finanspolitiska råd skriver i 2011 års rapport: ”Regeringen gör

knappast heller tillräckligt (om ens något) för att motverka den ökade
segregationen.” Det är ett rejält underkännande av regeringens politik.
Skolpolitiken behöver utvecklas för att motverka den tilltagande
segregationen i svensk skola där barn delas upp på olika skolor utifrån
sin bakgrund och där elevens sociala och eventuella utländska
bakgrund har en mycket stor inverkan på skolresultaten.
Varje barn har rätt att utvecklas och forma sitt eget liv. Men vi ser
sjunkande kunskapsresultat, ökad skolsegregation och ökad
ungdomsarbetslöshet. Det kräver investeringar i utbildning.
8.3.1 Reformer för kunskap och likvärdighet
Alla skolor ska vara bra skolor, och alla barn och ungdomar ska få en
god och likvärdig utbildning. Det innebär för oss att alla elever ska ha
samma möjlighet att lyckas i skolan oavsett från vilken familj de
kommer eller var de bor.
Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter en riktigt bra
lärare. Kvaliteten i ett utbildningssystem kan aldrig bli högre än
kvaliteten på dess lärare. Söktrycket till lärarutbildningen fortsätter att
sjunka och förra året var det bara 1,3 förstahandssökande till varje plats
på lärarutbildningen. Det är inte hållbart. Ökande kunskapsresultat i
den svenska skolan kräver att många ambitiösa och duktiga studenter
väljer att utbilda sig till lärare. Då måste det också löna sig bra att
utbilda sig till och arbeta som lärare.
Vi vill därför genomföra en rad reformer för att höja
kunskapsnivån och öka likvärdigheten i den svenska skolan.
Lärare ska garanteras kompetensutveckling
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling måste vara
naturliga inslag i lärarrollen och stödjas genom gemensamma

satsningar från staten och skolhuvudmännen och med huvudsaklig
förläggning vid högskolor och universitet.
Vi vill avsätta 500 miljoner kronor för kompetensutveckling av lärare
och förskolans personal. Skolans huvudman, rektor och lärare bör i
stor utsträckning avgöra vilken kompetensutveckling som behövs för
att lyfta resultaten och höja undervisningens kvalitet. Sfi-lärarna
behöver särskilt uppmärksammas då en stor andel saknar behörighet
att undervisa.
Det ska gå att göra karriär som lärare
Vi vill se fler karriärvägar för lärare i skolan. Skolhuvudmännen bör
tillvarata den kompetens som lärarna besitter och stimulera till
professionell utveckling och större ansvarstagande i skolan. Det kan
exempelvis handla om att ta ansvar för ämne och ämnesutveckling,
kvalitetsarbete, bedömning och betygssättning, handledarskap för
lärarstudenter samt mentorskap för nyutbildade lärare.
De skolor som har allra svårast att nå målet att alla elever ska nå målen
i skolan behöver utvecklas i snabbast takt. Vi vill satsa 50 miljoner
kronor för att attrahera de bästa lärarna till skolor med störst
utmaningar och ge mer betalt till de lärare som i dessa skolor tar på sig
ett större ansvar för skolans och elevernas utveckling.
Inför lämplighetstest till lärarutbildningen
Lärarutbildningen och lärarrollen är fundamental för resultaten i
skolan. Vi vill skapa en miljö där många av de bästa studenterna i
varje generation väljer att bli lärare. Det finns inget finare än att arbeta
med att ge barn färdigheter och kunskaper, som en stabil plattform för
resten av livet. Vi vill därför förändra antagningen till

lärarutbildningen. Antagningen bör bygga inte enbart på studieresultat
utan också på omfattande tester som prövar lämpligheten och intresset
för läraryrket.
Utveckla skolledningen
Rektorer är nyckelpersoner i skolan som chefer och som handledare för
pedagogerna. De behöver mer tid för sitt pedagogiska uppdrag.
Skolledaren är ofta ensam ledare på sin skola med ansvar inte bara för
att följa skollag och skolförordning utan också annan lagstiftning
liksom arbetsmiljö och arbetsrätt, verksamhetsutveckling, ekonomi,
personal, kontakter med elever och föräldrar m.m. Självklart hinner
man då inte fullt ut med att bära det pedagogiska utvecklingsansvaret.
Vi vill utveckla rektorsrollen för att sätta det pedagogiska uppdraget
främst och avsätter 50 miljoner kronor för ändamålet.
Fördela resurser utifrån elevernas behov
Resurser ska fördelas till skolorna utifrån elevernas behov. Det kan te
sig som en självklarhet men är det inte. De flesta kommuner fördelar
pengar till skolorna huvudsakligen utifrån hur många elever de har,
utan att ta hänsyn till behoven i elevgruppen. Enligt Skolverkets rapport
”Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov” från 2009 så finns
en generell tilläggsresurs, som förskolor och skolor får utifrån sin
socioekonomiska struktur, i ungefär var femte kommun när det gäller
förskola, i ungefär var fjärde när det gäller grundskola och i ungefär var
tionde när det gäller fritidshem. Resurser differentieras inte tillräckligt
mycket med tanke på de stora skillnader som finns i förskolors och
skolors förutsättningar för sin verksamhet. Skolverket menar att det här
systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska skolan. Det kan
inte få fortsätta, skollagen måste ändras.

Nytt mål i skollagen som innebär att varje skola ska ha en blandad
elevgrupp
Alla skolor oavsett huvudman ska vara öppna för alla elever och ska
ha samma rättigheter och skyldigheter. Liksom högskolelagen ställer
krav på lärosätena att arbeta med breddad rekrytering anser vi att det
ska föras in ett nytt övergripande mål för skolan i skollagen:
Skolhuvudmannen ska arbeta för att sammansättningen av elever i
varje skola ska vara heterogen vad gäller kön samt social och etnisk
bakgrund.
Inga återvändsgränder i utbildningssystemet
OECD-rapporten ”No More Failures – Ten Steps to Equity in
Education” från 2007 betonar att gymnasieutbildning måste vara
attraktiv för alla och erbjuda högkvalitativ utbildning utan återvändsgränder samt vara en effektiv väg ut i arbetslivet. OECD rekommenderar att yrkesprogrammen ska leda till behörighet för högskolestudier,
då det ger högre status åt gymnasieprogrammen. Samtliga utbildningar
ska ge gedigna kunskaper och leda till en gymnasieexamen. Därigenom blir alla väl rustade för att klara arbetslivet och fortsatt utbildning.
Regeringen har valt den motsatta vägen och tagit bort högskolebehörigheten för Sveriges gymnasieelever. Resultatet är färre sökande
till yrkesutbildningarna. Högskolebehörighet ska vara en självklarhet
på alla gymnasieutbildningar i Sverige.
Tidiga insatser för elever som inte når målen
Ett språkutvecklande arbete är oerhört viktigt för att ge alla barn en bra
start i sin skolgång och bör prioriteras i förskolan och skolan. Det
behövs snabba insatser för att vända en negativ utveckling på skol-,
klass- och individnivå. Den viktigaste orsaken till ungdomars

långtidsarbetslöshet är bristande utbildning. Men vi ska inte vänta tills
eleverna går i grundskolans högre årskurser innan kraftfulla insatser
sätts in för elever som inte når målen. En större del av dagen eller året
ska användas för att se till att alla elever når målen för sin årskurs. En
alltför liten del av satsningen på sommarskolor har gått till elever i de
lägre årskurserna. Mindre än 15 procent av resurserna på sommarskola
gick år 2011 till elever i årskurs 1–6.
Förbättra kunskapsresultaten för elever med utländsk bakgrund
Det finns en oacceptabel skillnad i skolresultat mellan elever med
svensk och elever med utländsk bakgrund. Kunskaper i svenska och
modersmål är starkt korrelerade med skolframgång i stort. Därför vill vi
utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och modersmålsundervisningen genom högre behörighetskrav för lärare, kompetensutveckling av lärarna och utveckling av undervisningen. Vi vill utveckla nationella bedömningsverktyg för att avgöra vilka elever som har
behov av att läsa svenska som andraspråk. Lärare i svenska som
andraspråk ska ha lika höga krav på behörighet som lärare i svenska i
respektive årskurs. Modersmålslärare ska inte vara undantagna från
kravet på lärarlegitimation utan ska ha en lärarutbildning och ämneskompetens i modersmålet och därmed också kunna undervisa elever
som inte har språket som modersmål i främmande språk. Kurser i
modersmål ska också ge meritpoäng på samma sätt som andra kurser i
språk. Studerade kurser i språk ska värderas på samma sätt och en elev
ska inte behöva välja bort att läsa modersmål för att det inte ger
meritpoäng på samma sätt som andra språkkurser.
Skär inte ned på gymnasieskolan
Regeringen gör en neddragning till gymnasieskolan med 675 miljoner
kronor 2012 med hänvisning till den nya gymnasiereformen.

Regeringen har inte visat hur den reformerade gymnasieskolan ger
lägre kostnader för kommunerna. När gymnasieskolans kostnadsutveckling med anledning av gymnasiereformen har utretts kommer vi
att ta ställning till frågan. För 2012 avsätter vi 675 miljoner kronor till
gymnasieskolan.

sysselsatt för dem som deltog i Kunskapslyftet jämfört med dem som
inte gjorde det. Sannolikheten att vara sysselsatt ökade med ca 5
procentenheter för dem som deltog i Kunskapslyftet. Enligt IFAU
framstår skillnaden som ett robust resultat, trots att det är fråga om
modellsimuleringar.

8.4 Sverige behöver en kompetensförsäkring

Knappt hälften av de anställda i Sverige deltar i någon form av
kompetensutveckling under ett år. De allra flesta deltar i någon form av
personalutbildning i tre till fem dagar. Längre utbildningar är mycket
ovanligt. Av utbildningarna genomförs 93 procent på arbetstid. De
yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden (under 25 år och över 55 år)
får minst utbildning. I genomsnitt används drygt 2 % av arbetstiden till
personalutbildning. Deltagande i personalutbildning ökar med
utbildningsnivå. Bland Sacos medlemmar finns är det högst andel som
får ta del av personalutbildning, bland TCO:s medlemmar är det 60 %
som fått någon form av personalutbildning under ett år. LO:s
medlemmar är de som får minst personalutbildning.

Kompetens är en av de avgörande faktorerna bakom ekonomisk
tillväxt. En välutbildad arbetskraft betyder att fler kan ta ett vidare
ansvar, att det blir möjligt att höja förädlingsvärdet på produktionen. I
en allt skarpare global konkurrens är den viktigaste konkurrensfördelen att lära nytt och kunna ställa om snabbare än konkurrenterna.
Utbildningsnivån påverkar även BNP. En undersökning av 83 rika och
fattiga länder visar att ett års extra utbildning ger en BNP-nivå som är
29 procent högre per capita. Om man begränsar undersökningen till 23
OECD-länder blir utfallet svagare men fortfarande signifikant, ett års
längre utbildning ger då 15 procent högre BNP-nivå.
I Sverige har andelen med gymnasiekompetens liksom andelen av
arbetskraften som har högskoleutbildning stadigt ökat. Trots detta är
det idag ca 840 000 personer som befinner sig på arbetsmarknaden och
har högst grundskoleutbildning, varav mer än hälften är mellan 25 och
54 år och alltså har många år kvar i yrkeslivet.
Under den allvarliga ekonomiska krisen och lågkonjunkturen på 1990talet genomförde den dåvarande socialdemokratiska regeringen
Kunskapslyftet som innebar en massiv satsning på framförallt
gymnasial utbildning för vuxna i olika former. I en forskarrapport som
IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitiska utvärderingar) publicerade 2008 redovisades modellsimuleringar för sannolikheten att vara

Svenska studier har konstaterat att lärandet i arbetslivet har stor
betydelse för företagens konkurrenskraft vad avser arbetsproduktivitet
och lönsamhet. Utbildningsnivån har även stor betydelse för risken att
drabbas av arbetslöshet. De jobb som finns på arbetsmarknaden har
blivit mer kvalificerade, det efterfrågas högre formell utbildning därför
att jobben innebär mer kvalificerade arbetsuppgifter, helt enkelt. Det
har varit en förutsättning för den produktivitetshöjning som skedde
under många år. Under perioden 1995–2006 steg produktiviteten i hela
ekonomin med ca 35 %. Därefter har det skett en unik minskning av
produktiviteten tre år i rad.
På sikt vill vi genomföra en långsiktig och strategiskt viktigt reform för
att ge alla på arbetsmarknaden möjlighet till kompetensutveckling. Vi
vill införa en kompetensförsäkring som omfattar alla på den svenska

arbetsmarknaden och bygger på arbetslinjen. Kompetensförsäkringen
ska göra det möjligt för människor att utveckla sitt kunnande –
antingen för att långsiktigt klara att behålla sitt jobb och yrke, eller för
att kunna byta arbetsuppgifter, bransch eller yrke.
Kompetensförsäkringen ska inte användas för att ersätta befintlig
finansiering av utbildningsinsatser utan ge helt nya och utökade
möjligheter till kompetensutveckling.
I utformandet av en sådan försäkring är det viktigt att involvera
arbetsmarknadens parter och ta tillvara deras kunnande och
engagemang på området.
När vi talar om kompetensutveckling i arbetslivet menar vi att det är
relevant att dela upp detta i tre olika typer av utbildning:
	

 1.	


Kunskaper som är nödvändiga för att på ett bra och säkert sätt
utföra arbetsuppgifterna och kunna delta i utvecklingen på
arbetsplatsen. Det kan vara t.ex. utbildning för att hantera en ny
maskin, nödvändig ny kunskap inom yrkesområdet, nya
arbetsmetoder eller ny organisation, nya skyddsföreskrifter.
Denna typ av kompetensutveckling är självklart arbetsgivarens
ansvar. Den betalas fullt ut av arbetsgivaren och genomförs på
arbetstid. Detta är den vanligast förekommande formen av
kompetensutveckling som också ofta kallas personalutbildning.

	

 2.	


Kunskaper som är nödvändiga för att individen ska kunna ta på
sig helt nya arbetsuppgifter och kanske ta på sig ett större
ansvar är tidigare eller kunna utföra arbetsuppgifterna på ett
kvalitativt bättre sätt än tidigare. Det kan vara utbildning av
vårdbiträden till undersköterskor, ledarskapsutbildningar,
specialistutbildningar för olika yrkesgrupper, möjlighet att
bredda, eller spetsa, sin kompetens. Denna typ av

kompetensutveckling ger arbetsgivaren möjlighet till ökad
flexibilitet och möjlighet att förändra sin produktion och
organisation. Men den ger även individen en ny och starkare
ställning på arbetsmarknaden. Den är ofta ett delat ansvar
mellan den anställde och arbetsgivaren, vanligtvis har även
parterna en viktig roll för att möjliggöra denna typ av
kompetensutveckling.
	

 3.	


Kunskaper som är önskvärda för att stärka individens ställning,
och därmed valmöjligheter och karriärmöjligheter, på
arbetsmarknaden. Det kan handla om att skaffa sig
gymnasiekompetens, högskolebehörighet, en helt ny
yrkesutbildning eller utbildning för att kunna byta arbetsgivare
eller bransch. Denna typ av kompetensutveckling förekommer
mycket sparsamt förutom i ungdomsåren. Arbetsgivarna är i
allmänhet inte intresserade av att bidra till att den anställde ges
förutsättningar att lämna sitt arbete (med undantag för vissa
satsningar på omställning vid uppsägningar). Individen har å
andra sidan ett starkt incitament för denna typ av
kompetensutveckling men hämmas av att den är mycket svår att
finansiera när man samtidigt har de fasta kostnader som flera år
i yrkeslivet lagt grunden för och dessutom ofta ett
försörjningsansvar.

I ett samhällsperspektiv finns det skäl att uppmuntra och underlätta
framförallt kompetensutveckling av typ 2 och 3 för att skapa en
dynamisk och flexibel arbetsmarknad med hög grad av förmåga till
förnyelse och hållbarhet.

8.5 Urban tillväxtpolitik

Vi föreslår:

Väl fungerande storstäder som bärs fram en av pulserande framtidstro
är en hörnsten i bygget av ett modernt och konkurrenskraftigt Sverige.
Därför vill vi utforma en ny urban tillväxtpolitik.

Investeringar i moderna urbana transportsystem

I omställningen till kunskapsbaserad ekonomi spelar våra storstäder en
central roll. Storstädernas roll som motor i den kunskapsbaserade
utvecklingen framträder tydligt i den ekonomiska statistiken. De
senaste 15 åren har de tre storstadsregionerna svarat för 71 procent av
sysselsättningstillväxten i kunskapsintensiva verksamheter, mätt som
antalet sysselsatta i näringslivet med minst treårig högskoleutbildning.
Storstädernas dominans blir ännu större om man enbart ser till den
kunskapsintensiva tjänstesektorn. Men även nyckelfunktioner inom
industrin, inte minst FoU-verksamhet, är typiskt sett lokaliserade till
våra största städer. Närmare 60 procent av de sysselsatta inom
industrin med minst treårig högskoleutbildning inom teknik/naturvetenskap återfinns till exempel i Stockholm, Göteborg och Malmö.25
Det finns numera en omfattande teoribildning och empirisk forskning
kring storstädernas roll i den moderna, kunskapsbaserade ekonomin
och så sent som år 2008 belönades Paul Krugman med ekonomipriset
till Alfred Nobels minne för sina landvinningar inom detta akademiska
fält som fått samlingsnamnet ny ekonomisk geografi.
Trots robust stöd i forskningen har det i det politiska systemet under
lång tid saknats en tillräcklig insikt om storstädernas betydelse för
Sveriges konkurrenskraft och vad som behövs för att understödja dessa
regioners utvecklingskraft. Avsaknaden av en sammanhållen urban
tillväxtpolitik har byggt upp betydande flaskhalsar i ekonomin som
riskerar att lägga en strypsnara kring storstädernas – och därmed
Sveriges – ekonomiska utveckling.

En av de största flaskhalsarna är storstädernas transportsystem där
investeringarna under lång tid inte hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. Det finns ett betydande behov av infrastrukturinvesteringar i hela landet och vi förordar ingen omfördelning av den befintliga investeringsramen till storstädernas fördel. Däremot är det uppenbart att det ovanpå redan beslutade investeringar behöver skjutas till
väsentligt större resurser för investeringar i moderna urbana transportsystem i våra största städer.
De olika framtidsscenarier som tecknats för Stockholmsregionen pekar
alla på en fortsatt stark befolkningstillväxt. Aktuella befolkningsprognoser26 pekar på en befolkningsökning fram till år 2030 i Stockholms
län på mellan 300 000 och 500 000 personer. För att klara den starka
befolkningstillväxten krävs, utöver planerade investeringar, ytterligare
satsningar på kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi vill att staten och
regionen tillsammans utformar en långsiktig strategi för en kraftfull
utbyggnad av Stockholms tunnelbana. Vi avsätter redan i denna budget
totalt 1,4 miljarder kronor under perioden 2012–2015 i statsbidrag för
utbyggnad av grön linje från Odenplan till Hagastaden/Nya Karolinska
sjukhuset. Delar av regionen som Nacka/Värmdö, Täby/Arninge och
Barkarby är på sikt också intressanta för nya tunnelbanelinjer och även
i dessa fall anser vi att staten bör bidra finansiellt.
En fortsatt integration i Öresundsregionen är av största nationella
intresse. Med sina 3,7 miljoner invånare är regionen befolkningsmässigt i paritet med de stora urbana tillväxtnoderna i Europa. Till detta
skall läggas den väldiga sammantagna forsknings- och utbildningskapaciteten. Sammantaget finns här omkring 150 000 högskoleplatser

och regionen har den största koncentrationen av högutbildade i norra
Europa.
Det finns en rad faktorer som talar för en fortsatt stark trafiktillväxt
över Öresund, inte minst de växande demografiska skillnaderna mellan
Skåne och Själland. Under de kommande 10–20 åren kommer andelen
äldre att öka mycket snabbare på Själland samtidigt som Skåne har en
väsentligt mer gynnsam utveckling av befolkningen i arbetsför ålder.
Det mesta talar för att den arbetskraftsbrist som uppstår på Själland
kommer att balanseras genom en kraftig ökning av inpendlingen från
Skåne.
Aktuella trafikprognoser pekar mot att Öresundsbron inom tio år
kommer att vara farligt nära fullt kapacitetsutnyttjande, inte minst på
järnvägssidan. Vi menar därför att man redan nu måste påbörja
planeringen av en ny länk mellan Sverige och Danmark och tillför
därför Trafikverket betydande resurser under åren 2012–2015 för
planering/projektering med huvudinriktningen att en fast avgiftsfinansierad förbindelse anläggs mellan Helsingborg och Helsingör.
Bristerna i järnvägssystemet är en mycket allvarlig hämsko på
storstadsregionernas tillväxt. När arbetspendlingen fungerar illa får det
betydande negativa effekter på både arbets- och bostadsmarknadens
funktionssätt. Under perioden 2012–2015 vill vi tillföra totalt 11,5
miljarder kronor till Trafikverket för utbyggd kapacitet i järnvägens
trångsektorer. På vilka projekt dessa medel ska fördelas måste bli
föremål för fördjupad analys, men tidigare utredningar gjorda av
Trafikverket pekar på att de mest angelägna projekten nästan
uteslutande återfinns i och omkring storstäderna. Vi tillför även medel
för projektering av strategiska storstadsrelaterade projekt som är
möjliga att byggstarta först bortom 2015, däribland Ostlänken mellan
Stockholm och Linköping samt en ny bana mellan Göteborg och
Borås.

Åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad
En annan viktig beståndsdel i denna den urbana tillväxtpolitiken är
insatser för att få bostadsmarknaden att fungera bättre. Vi upplever den
kanske värsta bostadsbristen i storstäderna sedan det tidiga 1960-talet.
Det behövs nu ett brett batteri av åtgärder för att långsiktigt öka
bostadsbyggandet och förbättra rörligheten i det befintliga
bostadsbeståndet.
Byggandet av hyreslägenheter befinner sig på rekordlåga nivåer och
svarar inte alls upp mot den snabba befolkningstillväxten i våra
storstäder. Den låga nyproduktionstakten har även resulterat i en akut
brist på studentlägenheter på många universitets- och högskoleorter.
Mest ansträngt är läget i storstadsregionerna där oacceptabelt många
studenter nu tvingas tacka nej till utbildningsplatser på grund av att
man inte hittar någonstans att bo. Vi föreslår därför att en skattestimulans på 1 miljard kronor årligen för investeringar i hyres- och studentlägenheter införs från 2012. Det kommer att ta tid att bygga ikapp det
väldiga uppdämda behovet av bostäder i storstadsregionerna. För att
snabbt öka tillgången på bostäder, inte minst för de stora ungdomskullar som nu ska ut på bostadsmarknaden, så behöver vi också
analysera om det finns metoder för att nyttja det befintliga bostadsbeståndet effektivare. Vi vill därför pröva metoder för att göra det
enklare för bostadsrättsinnehavare att under kortare perioder hyra ut sin
lägenhet i andra hand.
En nyckel för att skapa förutsättningar för en mer gynnsam social och
ekonomisk utveckling i stadsdelar med hög arbetslöshet är att rusta upp
och modernisera den rent fysiska miljön. Under de närmaste tio åren
kommer det att uppstå mycket stora behov av stora underhållsinvesteringar i fastigheter byggda under miljonprogramsepoken. Utvärderingar
av tidigare större upprustningar av bostadsområden byggda på 1960-

och 1970-talen tyder på att dessa inte alltid är företagsekonomiskt men
väl samhällsekonomiskt lönsamma.27 Det motiverar det offentliga att
bidra finansiellt för att denna typ av investeringar ska komma till
stånd. Vi vill därför införa en modell med statliga lånegarantier för
upprustning och energieffektivisering av flerfamiljsfastigheter.
Låneramen omfattar totalt 20 miljarder kronor och kan sökas av alla
fastighetsägare mot att en garantiavgift erläggs. För fastigheter i
områden med särskilt hög arbetslöshet ska staten kunna subventionera
garantiavgiften, en utgift som bedöms uppgå till omkring 500 miljoner
kronor per år. Vi bedömer att cirka 60 000 lägenheter kan rustas upp
tack vare lånegarantierna.
Solidariskt ansvar för mottagandet i Sverige
I många urbana områden spelar utrikes födda stor roll för näringslivets
möjligheter att utvecklas och därmed för tillväxten i regionen. Utan
arbetskraft som är född i andra länder skulle tillväxten på många
områden hämmas och många verksamheter få problem med sin
personalförsörjning.
Men idag tar det alldeles för lång tid för våra nyanlända flyktingar att
etablera sig i arbete och egen försörjning och det gäller även i regioner
som präglas av tillväxt och efterfrågan på arbetskraft. Det går inte att
isolera frågor som rör den första tiden i landet, dvs. då man fortfarande
befinner sig i utredning rörande sina skäl att få stanna i landet, från
etableringen i arbete eller utbildning efter beskedet om
uppehållstillstånd. Idag är det för få möjligheter som erbjuds för
Migrationsverket när det gäller att tillhandahålla boende i kommuner
med tillgång till bra arbetsmarknadsförhållanden och goda
utbildningsmöjligheter. Merparten av de asylsökande bor idag i ett s.k.
eget boende (EBO), i våra storstadsområden. Men snedfördelningen av
asylsökande mellan kommunerna inom storstadsregionerna, men även

inom de kommuner där det finns många boende i EBO, är enorm och
detta medför ofta betydande problem. Detta gäller såväl för de asylsökande och deras värdfamiljer som för de berörda kommunerna och i
förlängningen för regionerna som helhet. Mottagande av asylsökande
och nyanlända medför ju åtaganden och inledningsvis även kostnader
för de kommuner som berörs. När resurser saknas eller är otillräckliga
kan resultatet bli trångboddhet och nedslitna bostäder och boendemiljöer. Lagen om eget boende fungerar inte, därför behöver ett nytt
system skapas. Staten behöver ta ett större ansvar för flyktingmottagandet och bland annat erbjuda ett s.k. ankomstboende under de första
veckorna och därefter ett s.k. ordnat boende. De senare ska utgöras av
vanliga lägenheter och målsättningen vara bostäder som är jämnt
spridda över landet, med hänsyn tagen till arbetsmarknadsutsikter och
invånarantal.
För att detta ska fungera krävs att fler kommuner, särskilt i storstadsregionerna dit många asylsökande vanligtvis söker sig och där arbetsutsikterna är goda, görs ansvariga för mottagande av såväl asylsökande
som nyanlända flyktingar, t.ex. genom ändringar i socialtjänstlagen,
höjda kommunersättningar för flyktingmottagande eller på annat sätt.
Vidare anser vi att alla kommuner ska ha ett solidariskt ansvar att ta
emot ensamkommande flyktingbarn och att det ska finnas en bindande
skyldighet för kommunerna att ta emot dessa barn.
9 En värdeburen tillväxt
Socialdemokraterna står för en värdeburen tillväxt som bygger på
insikten att tillväxten inte är hållbar när den bygger på att människor
och miljö slits ut.
Ekonomin växer när människor växer. Välfärd och möjligheter ska
komma alla till del. Ökade klyftor ger inte fler jobb och en bättre

ekonomisk utveckling. Människor blir inte produktivare för att de blir
fattigare. Strävan efter ekonomisk utveckling och ökad jämlikhet är
två sidor av samma mynt.
Det ska alltid krävas av den enskilde att denne gör rätt för sig efter
bästa förmåga. Men var och en ska också veta att samhället fungerar
och möjliggör ett bättre liv för alla. Detta är kärnan i vad vi kallar
värdeburen tillväxt, en moralisk ekonomisk utveckling.
Idén om värdeburen tillväxt går igen på område efter område.
Människor utvecklas inte isolerat från varandra. Hur du beter dig,
vilket ansvar du tar för samhällsutvecklingen, påverkar oss alla, om än
i det lilla. Därför är vi övertygade om att när fler människor utvecklas
och ges chansen att förverkliga sina drömmar, då ökar våra gemensamma resurser. När varje människa växer, växer Sverige.
Samhällen som håller ihop, med stor tillit människor emellan, har en
bättre fungerande demokrati, bättre ekonomisk tillväxt och lägre
brottslighet än samhällen med låg tillit. En omfattande och generell
välfärd ökar tilliten i samhället. Därför bidrar en stark generell välfärd
som ger en bra trygghet till en mer positiv utveckling av såväl
ekonomin som samhället.
Värdeburen tillväxt innebär också att var och en har förpliktelser som
sträcker sig långt utanför den snäva privata sfären. Vi har till exempel
alla ett ansvar för att dagens välståndsökning inte sker på bekostnad av
kommande generationers livsbetingelser. Vi är övertygade om att ett
sådant synsätt också ger tillväxt här och nu genom att Sverige går före
och utvecklar produkter och systemlösningar som hela världen
kommer att efterfråga i omställningen till ett hållbart samhälle.

9.1 Den framtida arbetskraftsförsörjningen
Vi socialdemokrater accepterar inte arbetslöshet. Höga ambitioner i
välfärden kräver fler i arbete. Alla som kan har skyldighet att arbeta.
Den som är arbetslös har rätt till stöd och verktyg av hög kvalitet som
leder till jobb och egen försörjning. Samhället har i sin tur rätt att ställa
krav på att den enskilde är aktiv och gör vad den kan för att få ett jobb.
Arbetsmarknadspolitikens uppgift är att se till att arbetsgivare får den
arbetskraft som de behöver för att rusta de arbetslösa så att de kan ta de
lediga jobben. En solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring bidrar
till nödvändig omställning och är en del av en väl fungerande
arbetslinje.
Vi står inför ett arbetsliv där kunskapskraven kommer att fortsätta att
öka i många yrken. Individers rörlighet och arbetsmarknadsvärde
kommer att avgöras av deras utbildning och kompetens och Sveriges
framtid som konkurrenskraftig kunskapsnation avgörs av de investeringar vi gör nu. Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden kommer
att fortsätta. Fler kommer att behöva gå från ett jobb till ett annat.
Omställning måste bli lättare för människor – inte svårare. Vid sådana
processer är det viktigt att tidiga insatser görs, så att de som riskerar
uppsägning kan gå vidare till nya jobb eller till utbildning innan
arbetslösheten är ett faktum.
Utbildning är den enskilt vikigaste insatsen för att stärka Sveriges
konkurrenskraft, skapa nya och jobb och bekämpa arbetslösheten. Nya
kunskaper ger nya möjligheter på arbetsmarknaden samtidigt som
företag och offentlig verksamhet får möjlighet att rekrytera personal
med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. I en hårdnande global konkurrens
måste Sverige konkurrera med kompetens.

För att hålla uppe sysselsättningen i den lågkonjunktur vi nu går in i är
det centralt att matchningen mot lediga arbeten fungerar. Utbudet av
arbetskraft måste svara mot arbetsgivarnas krav.
Under 2009, ett år med svagt konjunkturläge, var matchningseffektiviteten enligt Arbetsförmedlingen sämre med lägre antal rekryteringar än vad som motsvarades av konjunkturen. Därmed fick vi färre
antal tillsatta jobb. Detta berodde enligt Arbetsförmedlingen inte på att
sökaktiviteten bland de arbetssökande minskat. Mycket talar enligt
Arbetsförmedlingen i stället för att volymen av anställningsstöd och
kompetenshöjande insatser var otillräcklig i förhållande till konjunkturen. När vi nu går in i en ny period med ökande arbetslöshet och
sysselsättning som viker är det viktigt att vi inte upprepar misstagen.
Regeringen räknar i budgetpropositionen att antalet deltagare i jobboch utvecklingsgarantins s.k. tredje fas kommer att fortsätta öka fram
till 2015. Det stora inflödet till fas 3 beror troligen på den dokumenterat låga aktivitetsnivån i jobb- och utvecklingsgarantin.
Kritiken mot fas 3 har varit massiv. Media har under lång tid
rapporterat om lycksökare och rena skojarföretag som sökt sig till fas 3
och om hur oseriösa arbetsgivare tjänar pengar på de arbetslösa. I juni
beslutade riksdagen på vårt initiativ, att inga nya anvisningar fick
göras till fas 3 förrän bristerna är åtgärdade och att regeringen skyndsamt skulle återkomma till riksdagen, och redovisa vilka insatser som
vidtagits. Detta tillkännagivande har uppenbarligen haft effekt. För
första gången tvingas nu regeringen lyssna till kritiken. Det är ett steg i
rätt riktning att det i budgetpropositionen nu föreslås justeringar av
jobb- och utvecklingsgarantin och fas 3. Regeringen medger också att
jobb- och utvecklingsgarantin inte fungerar tillfredsställande och att
aktivitetsnivån är låg. Resurser ska tillföras för att öka
handläggartätheten. Detta är nödvändigt för att öka aktivitetsnivån och

höja kvaliteten i verksamheten.
Men vår huvudkritik kvarstår. Vi vill ha en annan modell där människor
snabbt kommer i jobb med egen försörjning. Personer som trots stora
insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska ha
möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor
genom t.ex. plusjobb inom offentlig eller ideell sektor. Vi föreslår
därför att jobb- och utvecklingsgarantin fasas ut.
9.1.1 Behov av bättre matchning
Arbetsförmedlingen redovisade i juni en prognos där man bedömde att
bristen på arbetskraft kommer att stiga inom allt fler näringsgrenar och
inom alla regioner. Inom vissa yrkesområden kommer det således att bli
allt svårare att finna den arbetskraft som arbetsgivarna vill anställa,
framför allt under år 2012.
Inom följande yrkesområden väntas de största rekryteringsproblemen:
	

 1.	

 Yrken inom teknik och data
	

 2.	


Yrken inom byggnadsarbete samt inom anläggningsverksamhet

	

 3.	


Kvalificerade yrkesarbetare inom industrin

	

 4.	


Vissa yrken inom transport, försäljning och uppdrag

	

 5.	


Högskoleyrken inom hälso- och sjukvård

	

 6.	


Vissa läraryrken

Det finns ännu inget som enligt förmedlingen tyder på att bristen på
arbetskraft skulle innebära ett generellt tryck uppåt på lönerna. Den

enda bransch som signalerat att lönerna påverkats uppåt på grund av
bristen på arbetskraft är IT-sektorn.
Samtidigt som vi riskerar att allt fler företag uppger att de har rekryteringsproblem har vi en långtidsarbetslöshet som stigit kraftigt för att
nu uppgå till nästan var fjärde arbetslös. I dag är 106 000 personer
långtidsarbetslösa, dvs. har varit utan arbete längre tid än sex månader.
Långtidsarbetslösheten som andel av alla arbetslösa har stigit från
knappt 17 procent i juni 2006 till drygt 23 procent i juni 2011. Första
halvåret 2011 befann sig dessutom närmare 100 000 personer i jobboch utvecklingsgarantin. Dessutom har en betydande andel av de
personer som är inskrivna med kortare arbetslöshetstid än sex månader
en försvagad ställning på arbetsmarknaden eftersom de varit inskrivna
från och till som arbetslösa tidigare.
Vi föreslår:
Investera i bättre matchning
Den som är arbetslös och som behöver hjälp för att finna ett nytt jobb
ska få stöd från Arbetsförmedlingen från den första arbetslösa dagen.
Vi vill se tidiga insatser för unga arbetslösa. De ska inte behöva vänta
100 dagar på verkningsfulla insatser. Den sökandes kunskaper och
yrkesfärdigheter ska kunna dokumenteras genom validering.
Profilering ska användas för att snabbare kunna identifiera de personer
som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet.
Arbetsförmedlingens resurser för matchning mot arbete behöver
intensifieras för att vakanser ska kunna tillsättas så snabbt som möjligt.
I matchningsuppdraget ingår också att kunna matcha behov av
arbetskraft mot relevanta arbetsmarknadsutbildningar.
I det konjunkturläge vi ser framför oss är det viktigt att arbetet med
matchning kan prioriteras framför jobbsökaraktiviteter brett.

Regeringens eget institut för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU) har visat att Arbetsförmedlingens roll för stöd och rådgivning i
kombination med kontroll i form av regelbundna besök är ett effektivt
sätt att få arbetslösa i arbete. Förmedlingen måste kunna erbjuda
långtidsarbetslösa regelbundna möten med handläggare.
Därför väljer vi att omprioritera 700 miljoner kronor från regeringens
coachverksamhet till att förstärka Arbetsförmedlingens
förmedlingsverksamhet.
Tillsätt en kompetenskommission och investera i
bristyrkesutbildningar
Problemen med mismatch på arbetsmarknaden måste hanteras. En
kompetenskommission bör tillsättas. Dess syfte ska vara att föreslå
åtgärder som gör att företag och branscher hittar rätt kompetens vid rätt
tillfälle. Det handlar både om att studera och föreslå åtgärder på
nationell nivå och om att kartlägga behov lokalt och regionalt.
Kommissionen ska kunna inhandla olika former av utbildningar eller
andra lämpliga åtgärder från privata såväl som offentliga utbildningsföretag, från universitet, högskolor och kommuner. Åtgärderna ska vara
inriktade på de aktuella kompetensbehov arbetsgivarna har, på såväl
gymnasial som eftergymnasial nivå. Syftet ska vara att föreslå åtgärder
som har största möjliga sysselsättningseffekt, givet de resurser
kommissionen får till sitt förfogande. Kommissionen ska också kunna
ge stöd till arbetsgivare som anställer personal för att bidra till kompetensutveckling inom företagets regi. Kommissionen ska också få i
uppdrag att analysera vad som kan göras för att öka söktrycket till
utbildningar som bedöms som strategiska för näringsliv och offentlig
sektor, men som i dag har svårt att fylla sina utbildningsplatser.
Kommissionen ska bestå av företrädare för näringslivets

branschorganisationer, små och stora företag, kommuner, stat och
fackföreningar.
Vi vill öka antalet platser inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen med inriktning mot bristyrken utöver vad regeringen föreslagit och satsar 1 miljard kronor för åren 2012–2015 för ytterligare ca
4 600 platser med inriktning mot bristyrken.
Med en snabbt föränderlig arbetsmarknad med ökande kompetenskrav
blir det allt mer otidsenligt att bara vissa få utvalda yrkesutbildningar
bedrivs som arbetsmarknadsutbildning trots att efterfrågan på även
andra utbildningar är stor på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsutbildning är en dyr form av utbildning, i allmänhet
avsevärt dyrare än reguljär utbildning och utbudet är med nödvändighet begränsat. Samtidigt finns det stora möjligheter att inom ramen för
yrkesvux, yrkeshögskolan, vuxenutbildning och även inom vissa
högskoleutbildningar skapa utbildningsmöjligheter som passar väl till
den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför
att Arbetsförmedlingen ges möjlighet att i en utvärderingsbar
försöksverksamhet bevilja arbetslösa möjligheter att studera inom den
reguljära utbildningen med samma villkor som inom arbetsmarknadsutbildningen, dvs. med samma ersättningsnivå. Utbildningen bör
kunna bedrivas under maximalt ett läsår. Besluten måste grundas på en
individuell bedömning och en individuell handlingsplan där tidigare
utbildning, validering av befintlig kompetens och en bedömning av
individens jobbchanser efter utbildning blir avgörande.
9.1.2 Generationsväxling
Det kan synas som en paradox i dessa dagar av hög arbetslöshet att vi
inom en nära framtid kommer att ha betydande generella problem med
tillgången till arbetskraft, detta till följd av den demografiska

omställning som är nära förestående.
Generationsväxlingen kommer att utgöra en stor utmaning, eftersom
tillskottet av arbetskraft stagnerar om nuvarande förutsättningar består
avseende arbetskraftsdeltagande. Mellan åren 2010 och 2015 sker extra
stora pensionsavgångar från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har
redovisat en analys av hur avgångarna påverkar olika branscher och
regioner framöver. Under åren 2010 till 2015 växer arbetskraften av
demografiska skäl endast i storstadslänen medan den minskar i stora
delar av övriga landet. Vissa branscher och regioner kommer sannolikt
att drabbas av betydande rekryteringsproblem, främst under de
kommande 5 åren. Sammantaget beräknas omkring 1,6 miljoner
personer lämna arbetslivet av åldersskäl fram till 2025, vilket är
250 000 fler åldersavgångar än under de gångna 15 åren.
För första gången i modern tid kommer antalet nytillträdande ungdomar
att vara lägre än åldersavgångarna på riksnivå. Av landets län är det
endast tre, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland, som får fler
ungdomar och som redovisar gynnsamma balanstal för perioden 2010–
2025. Alla andra län får betydligt färre ungdomar som träder in på
arbetsmarknaden än antalet åldersavgångar. Gotland, Norrbottens och
Dalarnas län är de tre län där situationen kommer att bli som svårast.
Lägst balanstal redovisas i glesbygdskommuner samt övriga små
kommuner med mindre än 12 500 invånare.
Under samma period väntas också 44 procent av de anställda inom
offentlig sektor lämna arbetsmarknaden. Det motsvarar 640 000
personer. Med nuvarande inflöde väntas ett tillskott på 465 000
personer. Det betyder en skillnad på drygt 175 000 personer, utifrån

nuvarande förutsättningar. Den offentliga sektorn riskerar därmed att
få betydande svårigheter att fylla åldersavgångarna.
Till en del kommer arbetstillfällen att bortrationaliseras och nya
kompetenskrav att ställas på andra lediga jobb. Inom industrin bedöms
att sysselsättningen kommer att minska framöver, vilket innebär att det
framtida tillskottet kan komma att balansera åldersavgångarna på
nationell nivå. Däremot kan underskotten regionalt på utbildad
arbetskraft bli betydande. Detsamma gäller yrken med krav på längre
utbildning.
Det demografiska tillskottet av personer i arbetskraften under perioden
2010–2025 kommer uteslutande från de utlandsfödda. Arbetskraftens
förändring under de kommande årtiondena handlar således mycket om
de utlandsföddas möjligheter att komma ut i arbetslivet. Eftersom
arbetskraftsdeltagandet i delar av gruppen är lågt, inte minst bland
kvinnorna, finns här den största arbetskraftspotentialen. Drygt 100 000
utrikes födda står idag utanför arbetsmarknaden.

För att underlätta generationsväxling inom offentlig sektor föreslår vi
en satsning på utbildningsvikariat inom vård och omsorg. Anställda får
möjlighet att komplettera och bygga på tidigare utbildning samtidigt
som en långtidsarbetslös får arbetslivspraktik och en möjlighet till
vidare anställning i en viktig framtidsbransch. Kostnaden för 1 200
platser bedömer vi till 600 miljoner kronor per år, medel som vi vill
tillföra från 2012.
Vi vill också införa traineeplatser för unga under 26 år både i offentlig
och i privat verksamhet. Vi föreslår att dessa inrättas genom kreditering
av arbetsgivarnas skattekonton för en ungdom som anställs med
traineelön. Tidigare arbetslöshetsperiod ska inte utgöra kriterium för att
komma ifråga för insatsen.
Alla arbetsgivare ska kunna ansöka om att anställa en trainee under
förutsättning att
	

 1.	


man kan visa upp behov av nyrekrytering till följd av
generationsväxling inom en period av 1–3 år

Arbetskraftspotential finns även att tillgå bland grupper med sämre
konkurrensförmåga och en svagare förankring på arbetsmarknaden.
Arbetslösa med en bakgrund inom yrken som inte längre efterfrågas,
ungdomar som inte fullföljt gymnasiet eller vars utbildning inte
matchar efterfrågan på arbetskraft, funktionshindrade, långtidssjuka
och förtidspensionerade med nedsatt arbetsförmåga samt äldre
arbetskraft liksom personer som är geografiskt bundna till områden där
det saknas arbetstillfällen utgör också delar av arbetskraftsreserven.

	

 2.	


det finns en godkänd handlingsplan med ett tydligt
utbildningsinnehåll; den traineeanställde ska få kunskaper om
arbetsplatsen och branschen och ges möjlighet att pröva
på arbetsplatsens olika avdelningar och verksamheter

	

 3.	


det finns en utsedd handledare på arbetsplatsen.

Vi föreslår:

Vi föreslår att arbetsgivarens skattekonto krediteras med 1,5 gånger
arbetsgivaravgiften för ett belopp motsvarande 2 miljarder kronor per
år. Detta beräknar vi på sikt kunna ge närmare 20 000 traineeplatser.

Utbildningsvikariat och traineeplatser för unga

Arbetsmarknadens parter ska sluta avtal om traineeanställningarna.

Reformering av etableringen av nyanlända
Vi anser att det finns stora brister i etableringsreformen. Bland annat
tar det för lång tid att få en individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen och för lång tid att gå från bidrag till självförsörjning. För
att långsiktigt öka sysselsättningen bland utrikes födda vill vi förstärka
kvaliteten genom omprioriteringar av de statliga medlen i syfte att höja
kvaliteten på etableringsinsatserna för nyanlända. Vi är kritiska till sfibonusen som infördes permanent den 1 juli 2010 eftersom vi menar att
den är ineffektiv och orättvis och förknippad med stora dödviktskostnader. Den gynnar ensidigt personer med goda förutsättningar att
tillgodogöra sig sfi-undervisningen bonusen förutan, samtidigt som
personer med stora svårigheter att lära sig svenska inte kan få del av
bonusen trots relativt stora framgångar i sin språkinlärning. Vi är även
kritiska till systemet med etableringslotsar. Vi menar att resurserna gör
större nytta inom ramen för Arbetsförmedlingen om de utnyttjas för
validering, arbetspraktik och grundläggande utbildning i kommunal
regi. Kommunerna har ofta goda möjligheter att erbjuda språk- och
arbetspraktik samt ansvarar för grundläggande utbildning.
Det är viktigt att kommunernas intressen av effektiva insatser tidigt i
etableringsprocessen beaktas. Dessa löper ju risken att stå med
försörjningsansvaret i de fall som Arbetsförmedlingen prioriterar fel
eller åtgärder kommer för sent och således inte i tillräcklig utsträckning leder till arbete eller studier. Även om vi tror att kommunerna har
starka intressen av att vara behjälpliga när det gäller t.ex. att tillhandahålla praktikplatser och till del även grundläggande utbildning tror vi
att det behövs nya former för effektivare samverkan mellan arbetsförmedling och berörd kommun. I vissa kommuner fanns tidigare en väl
fungerande verksamhet för att hjälpa nyanlända till arbete, en verksamhet som nu nedmonteras när ansvaret gått över till

Arbetsförmedlingen. Det är olyckligt att den kompetens och de nätverk
som finns upparbetade i dessa kommuner inte tas tillvara i den nya
organisationen. Vi föreslår därför att även kommuner ska kunna komma
i fråga för att bedriva lotsverksamhet genom avtal med
Arbetsförmedlingen.
Totalt för vi över 100 miljoner kronor från sfi-bonus samt 600 miljoner
kronor från lotsverksamheten för 2012 och framåt för insatser i
Arbetsförmedlingens regi syftande till ökad samverkan med kommunerna kring högre kvalitet i etableringsinsatserna för de nyanlända.
Vi vill också att systemet med etableringsersättning ses över i syfte att
säkerställa att färre nyanlända blir beroende av kompletterande
försörjningsstöd för sitt uppehälle.
9.1.3 Varje arbetad timme behövs för välfärdens framtida
finansiering
Vi socialdemokrater är övertygade om att en fortsatt god utveckling i
vårt land förutsätter en skattefinansierad välfärd som grund för
riskspridning mellan individer och över livet. Mer arbete och fler
arbetade timmar måste bli huvudspåret för att välfärden ska kunna
finansieras solidariskt i framtiden. Varje arbetad timme kommer att
behövas.
Vi tror det är både möjligt, rimligt och önskvärt att utnyttja olika vägar
för att öka antalet arbetade timmar i ekonomin. Om sysselsättningsgraden i åldersgruppen 16–64 år återgår till den nivå som rådde i början
av 1990-talet, dvs. 83 procent, skulle detta i sig finansiera ökade
kostnader motsvarande ca 200 miljarder kronor. Fler sysselsatta som
idag står utanför arbetsmarknaden skulle dessutom innebära att de
offentliga systemen avlastades kostnader för försörjning av arbetslösa,

sjukskrivna och socialbidragsberoende, vilket i sig skulle öka möjligheten att finansiera offentliga tjänster av god kvalitet.
Ytterligare bidrag kan komma från yngre som får möjlighet att
etablera sig snabbare i yrkeslivet än vad som gäller idag samt från
äldre som orkar, vill och får arbeta högre upp i åldrarna.
Vi föreslår:
Tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd som
börjar arbeta
Försörjningsstödet är utformat för att utgöra ett yttersta skyddsnät för
personer med sociala problem och är ursprungligen inte tänkt för
personer vars främsta försörjningshinder är arbetslöshet. Så är idag
fallet för drygt 100 000 personer, 38 procent av de personer som 2010
fick försörjningsstöd.
Det kanske största problemet med försörjningsstöd för personer i
denna situation är behovsprövningen som innebär att försörjningsstödet minskas fullt ut med intjänad inkomst om den arbetslöse hittar
ett arbete. Vi är övertygade om att alla människor som har arbetsförmåga vill arbeta och försörja sig själva. Men för den som är ekonomiskt beroende av försörjningsstöd innebär nuvarande ordning att
försörjningsstödet minskar krona för krona motsvarande den intjänade
arbetsinkomsten efter skatt. Nuvarande jobbskatteavdrag är här helt
verkningslöst. Marginalskatten för en person med försörjningsstöd blir
100 procent. Även för personer med etableringsersättning finns idag
problemet med höga marginaleffekter under pågående etablering, även
om problemen här är mindre.

Då arbetslösa med försörjningsstöd sällan kan påräkna ett heltidsarbete
utan vanligtvis erbjuds deltidsarbete eller enstaka timmar blir följden
ofta att en arbetsinsats inte leder till någon som helst förbättring av
personens ekonomiska situation. Detta är inte rimligt.
I syfte att stödja arbetsinträde för arbetslösa med försörjningsstöd anser
vi att det är motiverat med ett relativt betydande ekonomiskt stöd,
förutsatt att detta ges under en begränsad tid. Därmed vill vi undvika
permanenta skillnader i lön efter skatt för lika arbetsinsatser. Riktad till
rätt individer kan en inkomstskillnad accepteras övergångsvis. Viktigt
är också att personer utökar sin arbetstid och sina arbetsinkomster.
Därmed ökar sannolikheten att inkomsten efter skatt efter perioden med
den tillfälliga skattekrediten överstiger socialbidragsnormen.
Vi föreslår en skattekreditering på 30 procent av bruttoarbetsinkomsten
för arbetslösa med försörjningsstöd som inleder förvärvsarbete. Krediteringen är tidsbegränsad till sex månader. För att få skattekreditering
ska man ha varit arbetslös och uppburit försörjningsstöd i minst sex
månader. Skattekrediteringen erhålls endast för bruttoinkomster upp till
socialbidragsnormen. Försörjningsstöd ska inte kunna reduceras med
anledning av skattekrediten. Följdändringar i berörd lagstiftning ska
säkerställa att skattekrediteringen tillfaller individen. Reformen
beräknas minska statens intäkter med 420 miljoner kronor per år. För
den offentliga sektorn som helhet bedöms förslaget dock som
kostnadsneutralt.
Samlade resurser för personer med svag anknytning till
arbetsmarknaden
För personer med behov av stöd och insatser inom ett flertal områden
till följd av en komplex problemsituation där arbetslöshet ingår som en
del och som befinner sig långt från arbetsmarknaden måste nya och helt

andra möjligheter än hittills erbjudas. De ska kunna få tillgång till en
kraftsamling för att ta sig in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden. Det
kan handla om personer som aldrig fått en chans till jobb till följd av
en funktionsnedsättning, om dem som varit arbetslösa eller sjuka
under mycket lång tid eller om dem som av andra skäl behöver ett mer
omfattande stöd.
Vi vill skapa en kraftsamling med möjlighet till personlig handlingsplan med resurser för individuellt anpassade insatser utifrån varje
enskild individs behov. Genom att slå samman delar av Arbetsförmedlingen och delar av Försäkringskassan och samtidigt tillföra nya
resurser till en gemensam organisation vill vi erbjuda människor en
kraftsamling för att komma in på eller tillbaks till arbetsmarknaden.
Individen ska själv ansöka om att få tillhöra Kraftsam och bara de som
har stora och/eller komplexa behov som inte kan tillgodoses inom den
reguljära arbetsmarknadspolitiken kan beviljas detta stöd.
Den som antas ska omedelbart få en kvalificerad personlig handläggare som tillsammans med den enskilde utarbetar en individanpassad insatsplan. När insatsplanen har godkänts och kvalitetssäkrats
får man en samlad ram av medel, ”en påse pengar”, för att finansiera
och upphandla de olika insatser som krävs från olika aktörer. Det kan
vara myndigheter, kommuner men även organisationer eller privata
aktörer, allt anpassat efter varje individs särskilda behov. Kraftsam ska
lösa problemet för dem som i dag vanligtvis hamnar mellan olika
myndigheters ansvarsområden och där ingen aktör i dag har ansvaret
för helheten. Det gäller personer som kan ha behov av både utbildning,
rehabilitering, praktik samt medicinska och sociala insatser kombinerade i ett samlat fungerande handlingsprogram.
För att bli antagen till Kraftsam ska det inte ställas upp stela tidsgränser, det individuella behovet ska styra. Kommunerna ska erbjudas

att teckna samarbetsavtal med sitt lokala Kraftsamkontor. När kommunen och Kraftsamkontoret kommit överens om villkoren för samverkan
bör det bli möjligt att sammanföra både de samlade statliga resurserna
och de kommunala för att skapa så bra individuella handlingsplaner
som möjligt samtidigt som även personer inom kommunens ansvarsområde kan få tillgång till de samlade resurserna. Kommunerna ska
erbjudas att teckna samarbetsavtal med sitt lokala Kraftsamkontor.
Även samarbete med landstingen är av stor vikt.
Kraftsamlingen ska leda till att människor kan försörja sig själva genom
eget arbete. Det kan ske på den reguljära arbetsmarknaden med eller
utan olika former av stöd och anpassning eller genom en subventionerad anställning som t.ex. lönebidrag eller plusjobb (se nedan).
Kraftsam kan ses som en vidareutveckling av Finsam och kräver att
barriärer mellan de olika myndigheterna rivs och att resurserna kan
användas mer flexibelt och samlat utifrån individens behov. Kraftsam
innebär en rejäl ambitionshöjning och en förändrad organisation.
Kraftsam måste därför byggas upp successivt för att säkerställa
kvaliteten när det gäller både bedömningar och insatser. Vi vill därför
inleda med en försöksverksamhet på någon eller några platser under
2012.
Inrätta plusjobb och påbörja en utfasning av jobb- och
utvecklingsgarantin
Vi är övertygade om att de allra flesta som idag är långtidsarbetslösa
kan få jobb på den reguljära arbetsmarknaden, givet att rätt insatser
sätts in. Men vi vet också att det finns personer som trots utbildning och
aktiva insatser ändå har stora svårigheter att få ett jobb på den reguljära
arbetsmarknaden. För många av dessa är inte heller nystartsjobb ett bra
alternativ. För oss är det en självklarhet att också dessa personer ska ges

möjlighet att arbeta på rimliga villkor med meningsfulla uppgifter och
inte kunna utnyttjas som gratis arbetskraft. Vi ser därför behov av en
ny form av subventionerade anställningar med en väsentligt högre grad
av subvention, i princip hela lönekostnaden, för dem som under
mycket lång tid stått mycket långt från arbetsmarknaden. Vi avsätter
500 miljoner kronor på inkomstsidan per år genom skattekreditering
till arbetsgivare för 1 500 anställningar inom kommuner och landsting
samt inom den ideella sektorn. Plusjobben ska kunna vara under en
längre tid, men omprövas efter två år. Arbetsmarknadens parter ska
sluta avtal om plusjobben.
Fler OSA-anställningar
Vi vill utöka antalet OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete)
riktade till personer med psykiska funktionshinder. Vi föreslår ökade
resurser för ca 1 400 platser från 2012. Kostnaden för detta bedömer vi
till 400 miljoner kronor per år.
9.1.4 En arbetslöshetsförsäkring för trygghet och omställning
Arbetslivet ställer allt större krav på människors förmåga till flexibilitet och omställning. Allt fler kommer att vilja och behöva byta jobb
och yrkesinriktning under sitt yrkesverksamma liv.
För att människor ska känna trygghet och få stöd för nödvändiga
förändringar och anpassningar är det centralt att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en del av en aktiv politik för omställning. En
fungerande arbetslinje förutsätter en fungerande arbetslöshetsförsäkring som förmår underbygga vilja till förändring och som samtidigt ger
människor trygghet på vägen.

Den svenska modellen bygger på avtal mellan starka parter på arbetsmarknaden. Men för att den ska fungera krävs även att staten bidrar
med en aktiv arbetsmarknadspolitik och en bra arbetslöshetsförsäkring.
Den svenska modellen har kraftfullt bidragit till att ett modernt
arbetsliv och konkurrenskraftiga företag.
Den arbetslöshetsförsäkring som vi har idag svara inte mot dessa krav.
Den borgerliga regeringens försämringar har resulterat i att andelen av
de arbetslösa som får ta del av försäkringen har mer än halverats, från
80 procent 2006 till 35 procent i dagsläget. Bara 3 procent av de öppet
arbetslösa får idag 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen. Mellan 200 000 och 300 000 arbetslösa får
ingen ersättning alls beroende på att de inte uppfyller arbetsvillkoret.
Regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen har skadat den
svenska modellen och gjort att många arbetslösa idag hänvisas till
försörjningsstöd. Socialstyrelsen har nyligen uppgivit att det vanligaste
försörjningshindret för dem som fick ekonomiskt bistånd 2010 var
relaterat till arbetslöshet. Det gällde 106 500 personer, dvs. 38 procent
av personerna som fick ekonomiskt bistånd.
Arbetslöshetsförsäkringen fyller helt enkelt inte längre sitt syfte. Vi
behöver en ny a-kassa byggd på inkomstbortfallsprincipen, som
stimulerar omställning, är lätt att få del av, enkel att förstå och som inte
kan missbrukas. Vi kommer att intensifiera vårt arbete med att ta fram
en sådan försäkring. Viktiga principer:
	

 •	


Alla ska ha råd att vara med i a-kassan. Vi vill kraftigt sänka
avgifterna till a-kassan, och avgifterna till
arbetslöshetsförsäkringen skall inte variera beroende på
arbetslöshetsnivån inom avtalsområdet.

	

 •	


Arbetslöshetsförsäkringen skall vara till för den som har en
arbetsinkomst att försäkra och ge trygghet vid omställning.
Villkoren bör utformas så att den som blir arbetslös normalt
skall kunna få ut ersättning från försäkringen under
omställningstiden.

	

 •	


Vi vill höja taket. Arbetslöshetsförsäkringen skall ge
inkomstrelaterad trygghet vid omställning för en stor majoritet
av löntagarna, så är det långt ifrån idag. Målet är att de flesta
löntagare ska få ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet.

	

 •	


Vi vill ha en frivillig försäkring, som är solidariskt finansierad
och som administreras av de fackliga organisationerna.

	

 •	


En stark a-kassa som omfattar alla löntagare är en avgörande
del av en väl fungerande arbetslinje. Den skall innebära krav på
aktiva insatser från den enskilde som möts av en aktiv
arbetsmarknadspolitik och utbildningsmöjligheter.

I vårt budgetförslag lägger vi fram flera förslag för att förbättra akassans funktion som omställningsförsäkring. Dagens avgiftskonstruktion där grupper av låginkomsttagare, som exempelvis hotell- och
restauranganställda, betalar mycket höga avgifter till a-kassan innebär
en omvänd fördelningspolitik och leder dessutom till att stora grupper
riskerar att ställas utanför det skydd som a-kassan innebär. Vi prioriterar därför sänkta avgifter för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen.
Vi föreslår i denna motion ett tak för avgiften på 120 kr i månaden
genom omstruktureringar på inkomstsidan.
Vi höjer dessutom ersättningsnivån i a-kassan till 80 procent. Taket
höjs till 910 kronor per dag från mars 2012. Det motsvarar 80 procents
ersättning för den som tjänar 25 000 kronor i månaden. Efter 100

dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kronor per
dag. Med beaktande av effekterna för kommunsektorn så utökas
anslaget för bidrag till a-kassa och aktivitetsstöd 2012 med 3 miljarder
kronor.
9.2 Ett fungerande transportsystem
För framtidens konkurrenskraft och för jobb i dag är investeringar i
infrastruktur ett av de områden vi socialdemokrater vill prioritera i
budgeten. Det är klokt och ansvarsfullt att öka investeringarna i
infrastruktur när tiderna är kärva. Satsningar på infrastruktur är ett
effektivt sätt att stimulera sysselsättningen. För varje extra miljard till
investeringar och underhåll av transportsystemet skapas över 1 000
jobb direkt och ännu fler indirekt. Dessutom är det billigare att bygga i
lågkonjunktur. Sverige får mer infrastruktur för varje skattekrona.
Investeringar i infrastrukturen handlar dock långt ifrån bara om att ta
Sverige ur den akuta jobbkrisen. Att investera offensivt i infrastruktur
är avgörande för att klara de stora globala utmaningar som väntar under
de närmaste decennierna. Det snabbt tilltagande internationella
konkurrenstrycket och hotet mot vårt klimat ställer tillsammans mycket
höga krav på att vi ställer om och moderniserar vårt transportsystem.
Under de närmaste åren kommer det av allt att döma ske en revidering
av den nu gällande nationella planen för investeringar i transportsystemet. De prioriteringar som gjordes inom ramen för den rödgröna
infrastrukturuppgörelsen från 2010 kommer att utgöra en viktig
utgångspunkt när vi formulerar vårt alternativ till regeringens reviderade investeringsplan.
I ett internationellt perspektiv kännetecknas Sverige av ett extremt glest
bebyggelsemönster och överlag mycket små funktionella regioner. Det

är en stor utmaning eftersom kunskapsintensiva verksamheter, som
Sverige i allt större utsträckning måste bygga sin konkurrenskraft på,
har en tydlig tendens att koncentreras till befolkningsmässigt stora
regioner. Det beror bland annat på att det krävs en stor pool av
regional arbetskraft för att hitta den heterogent sammansatta och högt
specialiserade arbetskraft som högteknologiska företag efterfrågar.

ökning av utsläppen av växthusgaser. Hela transportsystemet står i dag
för 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen, inklusive utrikes
sjöfart och flyg. Av de drygt 100 TWh energi som transportsystemet
förbrukar varje år kommer 95 procent från olja. Detta är inte hållbart.
Det är utomordentligt viktigt att bryta Sveriges beroende av fossila
bränslen för transporter.

Hög hastighet i IT-infrastrukturen i hela landet är helt nödvändig för
tillväxten men är också avgörande för privatpersoner, hushåll, skolor,
företag och offentliga förvaltningar i alla delar av vårt avlånga land.

Vi föreslår:
Ökade investeringar i järnvägsnätet
Efter lång tid av bristande resurser till underhåll och begränsad
kapacitetsökning är det svenska järnvägsnätet starkt ansträngt. Trafikmängden är större än någonsin. Dagens tåg är tyngre, längre, bredare
och högre, vilket gör att infrastrukturen slits snabbare.

Det kraftfullaste verktyget för att skapa större mer slagkraftiga arbetsmarknadsregioner och den vägen stimulera framväxten av nya,
konkurrenskraftiga företag är att bygga ut och effektivisera transportsystemet. Särskilt investeringar i snabba järnvägsförbindelser har visat
sig kunna skapa radikalt nya regionala samband, vilket inte minst
utvecklingen i delar av Mälardalen och Skåne vittnar om. Genom
investeringar i vägar, järnvägar och hamninfrastruktur kan vi även
överbrygga de stora avstånden till de viktigaste marknaderna för våra
varuexporterande företag.
Eftersom antalet svårt skadade och dödade i trafiken återigen ökar
måste vägarna avlastas från expansionen av gods på väg, det görs
genom investeringar och kapacitetshöjning i järnväg. Dessutom krävs
intelligenta transportsystem (ITS) som kan främja trafiksäkerhet, miljö
och nya logistiklösningar. För att trafiksäkerheten återigen ska komma
i fokus förslår vi en kommission för de tio farligaste vägarna i Sverige
som snarast ska komma med förslag på hur dessa kan bli säkrare.
Infrastrukturpolitiken har även en nyckelroll när det gäller klimatomställningen av Sverige. Trafiksektorn är det enda samhällsområde som
sett över de senaste två decennierna uppvisar en fortsatt mycket kraftig

Ett järnvägssystem som befinner sig farligt nära, eller till och med på
vissa sträckor passerat, vad som i praktiken är kapacitetsutnyttjande är
extremt känsligt för störningar. Arbetspendlare, inte minst i storstadsregionerna, drabbas av ständiga förseningar. Under den kraftiga vintern
2010/2011 drabbades även industrins godtransporter av betydande
störningar. Sammantaget leder bristerna i järnvägsinfrastrukturen till
betydande samhällsekonomiska förluster, framför allt på lång sikt.
Den borgerliga regeringen har aviserat att man att utöver tidigare anslag
kommer att satsa 1,8 miljarder kronor per år 2012 och 2013 på ökat
underhåll, trimningsåtgärder och reinvesteringar. Det är positivt men
löser inte järnvägens grundläggande problem, nämligen kapacitetsbristen. Värt att notera är även att regeringen tidigare sänkt underhållet
för järnvägen med 700 miljoner.
Under de kommande åren vill vi göra en betydande satsning på att rusta
upp och bygga ut järnvägsnätet. Under perioden 2012–2015 lägger vi
sammanlagt 11,5 miljarder kronor på ökade investeringar i järnväg. Det

handlat primärt om att tidigarelägga kapacitetshöjande åtgärder på de
mest kritiska avsnitten, vilket enligt Trafikverkets bedömning i många
fall är synonymt med de hårt ansträngda persontrafikstråken i
storstadsregionerna. Därutöver vill avsätta 1,1 miljarder kronor till
projektering av strategiska infrastrukturprojekt där byggstart är möjlig
först efter 2015. Det handlar bland annat om nya höghastighetsbanor
på sträckorna Göteborg–Borås och Stockholm–Linköping samt en ny
fast förbindelse över Öresund. Effektiva godsflöden är att yttersta vikt
för att vidmakthålla industrins konkurrenskraft. Norrbotniabanan, en
ny kustnära bana mellan Umeå och Luleå, är ett angeläget projekt för
att klara basnäringarnas behov av transporter och i vårt alternativ till
reviderad nationell plan kommer vi att säkra finansiering för denna
investering.
Utbyggnad av Stockholms tunnelbana
Trots att befolkningen i Stockholm ökat kraftigt de senaste decennierna har bara en ny tunnelbanestation öppnats sedan 1985. Vi vill att
staten bidrar finansiellt till en utbyggnad av tunnelbanenätet. I ett
första steg ser vi en utbyggnad mot Hagastaden/Nya Karolinska
sjukhuset och vi avsätter i denna budget totalt 1,4 miljarder kronor i
statsbidrag till detta projekt.
Finansiering av infrastruktur
Investeringar i vägar och järnvägar ska finansieras på ett ansvarsfullt
sätt. I det ligger att investeringar i infrastruktur ska finansieras över
anslag i statsbudgeten.
Vi är dock på sikt öppna för att i vissa väl avgränsade fall pröva den
modell för avgiftsfinansiering som regeringen tillämpat inom ramen
för Stockholmsöverenskommelsen och det västsvenska

infrastrukturpaketet där lån i Riksgälden på omkring 40 miljarder
kronor finansierar större väg- och järnvägsprojekt, bland annat
Förbifart Stockholm och pendeltågstunneln Västlänken i Göteborg. I
finansieringslösningen ges emellertid staten full kostnadstäckning för
dessa lån genom att räntor och amorteringar betalas med överskottet
från trängselskatt. På så vis skapas en robust ekonomi i projekten som
står i mycket god samklang med intentionerna bakom det
finanspolitiska ramverket.
Vi vill införa en vägslitageavgift för alla tunga lastbilar som trafikerar
vägnätet i Sverige, såväl svenska som utlandsregistrerade. Liknande
modeller finns på plats eller är under utveckling i en lång rad EUländer. Beräkningar från Vägverket och riksdagens utredningstjänst
visar att lastbilstrafiken år 2005 stod för 62 procent av vägslitaget men
bara för 25 procent av vägskatterna år 2005.28 Mot den bakgrunden
anser vi det rimligt att genom en särskild avståndsbaserad skatt
internalisera den tunga trafikens kostnader för samhällsekonomin.
Intäkterna från vägslitageavgiften ska återföras till trafiksektorn genom
ökade nyinvesteringar och förbättrat underhåll. Vår bedömning är att en
vägslitageavgift kan införas tidigast från första oktober 2012 och då
inbringa omkring 1 miljard kronor, därefter 4 miljarder årligen. För att
försvåra för oseriösa aktörer och skapa sundare konkurrensförhållanden
vill vi även vidta en rad åtgärder för få ansvariga myndigheter att bättre
samordna sina insatser för bättre regelefterlevnad på den svenska
åkerimarknaden.
Vi ser även en stor potential i att utveckla andra former av alternativ
finansiering, inte minst genom att på olika sätt utnyttja de ibland
mycket betydande markvärdesstegringar som blir effekten av att man
bygger ny infrastruktur. En finansieringsmodell byggd på

exploateringsintäkter har bland annat prövats med stor framgång vid
bygget av Köpenhamns Metro och torde även kunna användas vid den
utbyggnad av Stockholms tunnelbana som vi föreslår. För att få
utrymme för fler angelägna investeringar anser vi även att inslaget av
vägavgifter (bompeng) samt förhöjda banavgifter vid bygget av ny
infrastruktur bör öka.
Vilka infrastrukturinvesteringar som bör genomföras ska styras av
samhällsekonomisk nytta, inte enskilda kommuners ekonomi. Därför
är vi starkt kritiska till att regeringen upphöjt regional medfinansiering
till princip vid byggande av statlig infrastruktur. Systemet innebär en
uppenbar risk att ekonomiskt starka kommuner kan köpa sig till en
bättre position på prioriteringslistan. I många fall sker dessutom
medfinansiering utan att den berörda kommunen kan nyttiggöra
investeringen genom exempelvis markförsäljning, vilket innebär att
resurser till kommunens kärnverksamheter trängs bort.
9.3 Se över avregleringar

fasta telenätet. I andra fall har förändringarna kanske snarast initierats
av ekonomisk teoriutveckling som påvisat teoretiska fördelar med
omorganisation och konkurrensutsättning av vissa delar i en monopoliserad industri. Ett exempel utgör elområdet, där monopoldelen kom att
avgränsas till den fasta infrastrukturen, elnäten.
Avregleringar som genomförs minskar inte nödvändigtvis regleringsbehovet. I stället ställs det ofta krav på ny reglering. Verksamheter eller
marknader med vissa särdrag såsom omfattande stordriftsfördelar,
naturliga monopolförhållanden eller informationssvårigheter för
konsumenterna kommer alltid att kräva någon form av reglering i en
effektiv och sund marknadsekonomi. Därmed ställs också krav på
löpande översyn och beredskap till omreglering.
Utvecklingen inom en rad f.d. reglerade områden reser nu ett antal
frågor kring hur väl avregleringarna har svarat mot samhällets behov.
Vi socialdemokrater kommer att genomföra en sådan översyn vars
resultat ska föreligga i god tid före nästa riksdagsval.

Vi socialdemokrater sätter alltid medborgarintresset främst. För oss
handlar frågor om lämplig marknadsstruktur därför om vad som ger
den största samhällsnyttan och bäst gagnar tillväxt och social utveckling. Ideologiskt motiverade avregleringar menar vi leder ofta
utvecklingen i fel riktning.

Nedan redovisas områden och frågor som bör prioriteras i en sådan
översyn. I vissa fall finns det mångårig erfarenhet av den avreglering
som genomförts, medan det i andra fall rör sig om processer som
tämligen nyligen initierats.

Under de senaste två decennierna har det inom områden som
traditionellt sett befunnits under samhällets ägande och kontroll skett
stora förändringar vad gäller verksamheternas organisation, styrning
och i vissa fall även ägande. I en del fall har den tekniska utvecklingen
inom ett område varit pådrivande för den avreglering eller omreglering
som genomförts. Ett exempel utgör telefoniområdet, där möjligheterna
till ny och parallell infrastruktur urholkat betydelsen av det befintliga

9.3.1 Järnväg och övrig kollektivtrafik
Under 1990-talet togs successiva steg i avregleringen av SJ:s ensamrätt
att bedriva trafik i stomnätet, och fr.o.m. oktober 2010 är hela det
nationella järnvägsnätet i princip avreglerat. Eftersom tilldelningen av
spårutrymme redan fastställts för år 2011 kommer det dock att dröja till
årsskiftet 2011/2012 innan avregleringen får effekt. Alla aktörer ska nu
ha möjlighet att ansöka om spårutrymme, s.k. tåglägen. Utvecklingen
inom järnvägsområdet under senare år, även känt som ”tågkaoset” med

inställda avgångar, avsevärda förseningar etc, reser en mängd frågor
kring hur området påverkats och kommer att påverkas av den
avreglering som redan genomförts eller som träder i kraft framöver.
Detta gäller både underhållet av befintliga banor, utbyggnaden av
kapacitet samt tillträdet till spårutrymme och prissättningsfrågor –
alltihop frågor av betydelse för hur väl järnvägstrafiken tillgodoser
medborgarnas behov av effektiva och hållbara kollektiva transporter.
I det läge som råder, med en betydande kapacitetsbrist och tydliga
samordningsproblem i stora delar av järnvägssystemet, kan den
fortsatta avregleringen visa sig få betydande negativa effekter. Vi vill
skapa ett nytt system för hur man fördelar spårutrymmet, som är så
optimalt som möjligt för resenärer och för samhället i stort.
I mitten av 1990-talet började banunderhållet successivt upphandlas i
konkurrens. År 2009 beslutade riksdagen att Banverket Produktion
skulle avskiljas från Banverket genom bolagisering. Banverkets
underhållsverksamhet överfördes därmed från den 1 januari 2010 till
det helstatliga Infranord AB. Att inte ens bedriva avhjälpande
underhåll i järnvägsmyndighetens egen regi är internationellt sett en
helt oprövad och riskfylld modell. Vi vill därför behålla Infranord i
statlig ägo och undersöka möjligheten att återföra det avhjälpande
underhållet till Trafikverket.
Riksdagen beslutade 2010 att en ny kollektivtrafiklag ska införas den 1
januari 2012. Förändringarna uppges vara en anpassning till EU:s nya
regelverk på området och motiveras med att de ska bidra till ett större
utbud av kollektivtrafik och ökat resande. Bland annat ska
kommersiella bussföretag få bedriva lokal och regional kollektivtrafik
och det ska bli lättare att etablera trafik över länsgränserna.
Den nya lagen innebär att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla
geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik.

De kommersiella aktörerna blir dock skyldiga att ansluta sig till ett
gemensamt informationssystem. Strategiska beslut om kollektivtrafik
som idag oftast fattas av kommunägda länstrafikbolag ska överföras till
nya regionala kollektivtrafikmyndigheter. Dessa ska besluta om vilken
trafik som inte är kommersiellt bärkraftig och som därför ska kunna bli
föremål för skattefinansierad upphandling. Beslut om s.k. trafikplikt
kommer att kunna överklagas till förvaltningsdomstolar av de
kommersiella aktörerna.
Forskning har visat att det krävs ett brett angreppssätt för en större
överflyttning från bil till kollektiva färdmedel. I detta ingår
samhällsplanering, investeringar i såväl infrastruktur som rullande
material, samordning av kollektivtrafiksystem, ökad pålitlighet samt
taxor som upplevs som konkurrenskraftiga i förhållande till privata
färdmedel.
Vi avvisar beslutet att slå sönder ett fungerande kollektivtrafiksystem
och föreslår att lagstiftningen återgår till det som gällde före
avregleringen.
9.3.2 El och fjärrvärme
Den 1 januari 1996 avreglerades marknaden då den tidigare vertikalt
integrerade elbranschen delades upp i förädlingsleden elproduktion,
elnätstransport och elhandel till slutkund, där elnätsföretagen skulle
utgöra reglerade monopol medan övriga led skulle konkurrensutsättas.
Införande av konkurrens i försäljningsledet skulle leda till en mer
effektiv kostnadspress, vilket skulle effektivisera prisbildningen på el.
Nya kontraktsformer väntades leda till att kundernas behov i större
utsträckning blev styrande och att tillträdet på marknaden för nya
aktörer skulle öka.

Inslaget av vertikal integration på elmarknaden är dock fortfarande
betydande, då elproducenter ofta ingår i samma koncerner som de
bolag som handlar med el samt med de bolag som i monopolställning
ska ansvara för distributionen av el. Den svenska elproduktionen är
vidare starkt koncentrerad samtidigt som prisbildningen är helt fri.
Priserna på den nordiska elbörsen har under senare år stigit kraftigt
och det har förekommit misstankar om otillåten producentsamverkan,
bl.a. som ett resultat av samägandet av kärnkraften. Den nordiska
elbörsen, Nordpool, är ifrågasatt och ett flertal problem och obalanser
har identifierats.
De reglerade priserna på distribution av el, nättarifferna, har också
stigit under senare år. Principer för hur dessa ska fastställas för de
kommande fyra åren har nyligen beslutats av den reglerande
myndigheten, Energimarknadsinspektionen. Förslaget har dock väckt
stark kritik då det möjliggör kraftiga prishöjningar för konsumenterna,
prishöjningar som inte motiveras av några reella kostnadsökningar.
Det kan redan nu konstateras att övervakningen av elmarknaden måste
stärkas. Det är bl.a. hög tid för en oberoende granskning av
rimligheten i den nya nättariffmodell som tillsynsmyndigheten,
Energimarknadsinspektionen, har föreslagit. Förslaget har väckt stark
kritik, bl.a. från Konkurrensverket och olika konsumentföreträdare. En
lämplig modell måste beakta elnätens karaktär av naturliga monopol.
Vi vill göra en översyn av hela den nordiska elmarknaden ur ett
konsumentperspektiv.
Problemen med höga elpriser, extrema prissvängningar och
handelsstörande beteenden på energimarknaderna måste även angripas
genom en förändring av EU:s politik. Den nyligen antagna REMITförordningen, som syftar till att reglera insiderhandel på el- och
gasmarknaderna, är ett steg framåt. I ett läge där energi i allt större

utsträckning handlas på en gränsöverskridande europeisk marknad är
det viktigt att fortsätta stärka och integrera konsumentperspektivet i
EU-politikens utformning.
Även fjärrvärmemarknaden står nu inför en omfattande avreglering
med införande av ett reglerat s.k. tredjepartstillträde i syfte att
möjliggöra konkurrens i fjärrvärmeproduktionen, dvs. en liknande
konstruktion som på elmarknaden (se SOU 2011:44). Utredningen visar
att ett tredjepartstillträde med relativt stor sannolikhet inte kommer att
leda till sänkta priser. Energimyndigheten har pekat på andra risker med
utredningens förslag och avvisar därför förslaget. Vi tänker studera
remissvaren på utredningen men ser för närvarande inga vägande skäl
att genomföra utredningens förslag. I stället kan andra instrument
behövas för att reglera överprissättning på grund av monopol på lokala
fjärrvärmemarknader.
9.3.3 Apoteksområdet
Riksdagen beslutade 2009 att apoteksmarknaden skulle avregleras.
Beslutet innebar att Apoteket AB:s ensamrätt på försäljning av
läkemedel till konsument avskaffades. Beslutet motiverades bl.a. med
behovet av ökad tillgänglighet för konsumenterna, men det fanns även
starka ideologiska inslag i argumentationen.
Den av staten fastställda handelsmarginalen för apoteken höjdes i
samband med avregleringen för att stimulera nya apotekskedjor att
etablera sig. Därmed fick samhället ta på sig ökade kostnader för
apoteksservicen.
Sedan avregleringen har över 600 av de 900 apoteken sålts. Inga
apotek, inte heller det som är kvar av det statligt ägda Apoteket AB, har

numera något specifikt samhällsansvar. Genom en tillfällig lösning ska
apotek i glesbygd och apoteksombud säkerställas till 2013. Efter denna
period finns en stor risk att olönsamma apotek avvecklas. En annan
fråga som väckt diskussion är hur den s.k. 24-timmarsregeln, det vill
säga att kunden ska kunna få sitt läkemedel inom 24 timmar, ska
kunna garanteras på den avreglerade marknaden, där möjligheterna att
hänvisa till ett annat apotek är starkt begränsade. Vi menar att tillsynen
behöver skärpas och att möjligheter till ekonomiska sanktioner införs
för att värna 24-timmarsregeln. Sanktionerna ska kunna riktas antingen
mot apoteksledet eller mot distributionsledet beroende på var ansvaret
ligger. Vi vill också se en ny lagstiftning om ett gemensamt
läkemedelsregister som gör det möjligt för den enskilde konsumenten
att få reda på var medicin finns oberoende av apotekskedja.
Det är nu mycket viktigt att en genomgripande analys av apotekens
handelsmarginal genomförs så att den framtida tillgängligheten varken
blir för hög eller för låg i förhållande till konsumentnyttan. I det
sammanhanget bör även behovet och utformningen av en förutsägbar
och kostnadseffektiv lösning för apotekstäckningen i glesbygd
analyseras.
9.4 Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden
Vi socialdemokrater ser bostadspolitiken som ett inslag i den generella
välfärdspolitiken och som en del i samhällsbyggandet för en långsiktigt hållbar utveckling. Samhället måste därför ta ett ansvar för att
trygga bostadsförsörjningen. Vi vill ha ett samhälle med blandande
bostadsområden och stor rörlighet på bostadsmarknaden där alla
människor, inte bara de med goda ekonomiska förutsättningar, ges
möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande
och trygg miljö. Vid all planering av ombyggnation och nybyggnation

ska bredband med hög överföringshastighet finnas med lika självklart
som el och vatten.
Det behövs därför fler attraktiva bostadsområden som erbjuder hem i
såväl äganderätt som bostadsrätt och hyresrätt, inte minst i våra
tillväxtområden.
En fungerande bostadsmarknad måste kännetecknas av rörlighet,
tillgänglighet och låga trösklar. Centralt är att det befintliga beståndet
av bostäder utnyttjas så effektivt som möjligt, t.ex. att flyttkedjor
möjliggör att större bostäder frigörs för unga barnfamiljer och att äldre
kan erbjudas bättre anpassat boende. Många hushåll, inte minst i
tillväxtområden, är idag högt belånade för sitt bostadsinnehav. Ett
prisfall på bostäder framöver skulle få negativa effekter för rörligheten
på arbetsmarknaden om den geografiska rörligheten hämmas, nämligen
om värdet på bostaden efter ett prisfall understiger lånen. I ett sådant
läge skulle kraftiga inlåsningseffekter skapas eftersom man inte kan
flytta med mindre än att dra på sig en restskuld.
9.4.1 Fler bostäder
Sverige har under lång tid haft en stabil befolkningstillväxt och de
senaste åren har antalet invånare ökat med närmare en procent per år.
Det motsvarar ett nytt Södertälje årligen. Bostadsbyggandet har inte
ökat i samma takt, med resultat att närmare hälften av landets kommuner till Boverket uppgivit att det råder brist på bostäder.
Nybyggnadsbehovet har bedömts till 35 000–40 000 lägenheter per år.
De senaste 20 åren har bostadsbyggandet i genomsnitt uppgått till ca 20
000 lägenheter per år. Bostadsbyggandet 2009 var det lägsta på tio år
och 2010 var det ännu lägre. Det är viktigt att påpeka att minskningen
av bostadsbyggandet skedde redan innan finanskrisen, dvs. redan 2007.

Det är främst tre faktorer som avgör hur efterfrågan på bostäder
utvecklas. Av störst betydelse för efterfrågan på bostäder är
befolkningsökning. En annan faktor av stor betydelse är att det pågår
en urbanisering i Sverige såtillvida att folk flyttar från mindre städer,
ofta med svag och ensidig arbetsmarknad, till de större städerna och
orter med universitet och högskola. Därtill betyder stigande reallöner
att hushållen efterfrågar större och bättre bostäder.
De negativa konsekvenserna av för lågt bostadsbyggande är
omfattande för de enskilda hushållen, för den ekonomiska
utvecklingen och för samhällsutvecklingen i stort. Det behövs riktade
insatser inom flera områden. Särskilt yngre hushåll och studerande har
svårt att finna en bostad i tillväxtregionerna, där arbetskraften är
efterfrågad. Förra året byggdes t.ex. endast 125 studentlägenheter.
Behoven kommer att växa i samma takt som människor flyttar till
storstads- och tillväxtregioner.
I hälften av Sveriges kommuner råder enligt Boverket brist på bostäder
för ungdomar. Allra störst är bristen i Storgöteborg, där 92 procent av
kommunerna har brist på ungdomsbostäder. Nästan lika illa är det i
Storstockholm och Stormalmö där 88 respektive 73 procent av
kommunerna lider brist på bostäder för unga. Det är ett tydligt brott i
byggandet när stimulansen som fanns 2003 till 2006 togs bort.
Vi föreslår:
Investeringsstimulans till byggande av studentbostäder och
hyresrätter
Vi föreslår att en investeringsstimulans till byggande av
studentbostäder och hyreslägenheter införs redan 2012 enligt i princip
den modell som fanns tidigare för byggande av mindre hyresrätter och

studentbostäder i tillväxtområden, med den skillnaden att
investeringsstimulansen för hyresrätter nu inte ska begränsas till att
gälla endast mindre lägenheter utan i stället riktas mot den lägenhetstyp
som de enskilda kommunerna i sin bostadsförsörjningsplan anger att
det råder brist på. Investeringsstimulansen utgick med ett belopp
motsvarande skillnaden mellan den moms fastighetsägaren betalat för
projektet och den moms som skulle ha betalats om momsen varit 6
procent. Boverket har i en analys 2005 bedömt stödet som träffsäkert
och effektivt. Krav för att få stöd är att boendekostnaderna blir rimliga
enligt samma ordning som tillämpades under förra mandatperioden.
Omfattningen bedömer vi till ca 1 000 miljoner kronor per år i
skattekreditering till fastighetsägarna.
9.4.2 Behov av grön upprustning och blandad bebyggelse
I många traditionella miljonprogramsområden inom tillväxtområden är
förutsättningarna för förnyelse genom komplettering av nya bostäder
och lokaler för företag och kommersiell service goda. Det ger också
möjlighet att få ett bättre utbud avseende upplåtelseformer och
bostadstyper. Flera av de traditionella miljonprogramsområden som
ursprungligen byggdes i perifera lägen har idag – genom att städerna
vuxit – blivit mer centrala. Detta skapar nya möjligheter för att erbjuda
bra mark för nya attraktiva bostäder.
Närmare hälften av landets bostäder byggdes under de så kallade
rekordåren 1950–1975. Flera rapporter, bland annat från Boverket,
Sabo samt HSB och Riksbyggen, pekar på att reinvesteringstakten är
för låg. Det gäller ju inte endast att rusta husen så att det som är förslitet
renoveras. Husen behöver också anpassas till framtidens krav. Detta
gäller särskilt energianvändningen som måste minska om vi ska klara
de klimatmål vi satt upp.

Fastighetsägare, villaägare, bostadsrättsföreningar och allmännyttiga
och privata hyreshusägare är naturligtvis de som i första hand har
ansvaret för dessa investeringar. I princip bör sådana upprustningsåtgärder som innebär underhåll i syfte att bibehålla en byggnadsstandard betalas genom avsatta fonderade medel eller genom att det
utrymme i budgeten som skapats genom avskrivningar av byggnaden
utnyttjas. Flera rapporter har dock visar att rent fastighetsekonomiska
kalkyler i allmänhet inte ger utrymme t.ex. för installation av hissar
eller för långtgående investeringar för att radikalt minska energianvändningen. Utvärderingar av större upprustningar av bostadsområden
byggda på 1960- och 1970-talen som visat att dessa inte alltid är
företagsekonomiskt lönsamma har samtidigt visat att upprustningarna
kan motiveras från samhällsekonomiska utgångspunkter. För att driva
på utvecklingen lokalt bör staten ta initiativ och tillsammans med
andra berörda – fastighetsägare, kommuner och näringsliv – bidra till
att stadsförnyelse av de mest utsatta bostadsområdena prioriteras.
Det krävs en statlig medfinansiering av renoveringsinsatser i för att
fastighetsägare i större utsträckning ska ta sitt ansvar för en nödvändig
upprustning. Ett sätt att göra detta är att underlätta för fastighetsägare
att lånefinansiera renoveringarna.
Vi föreslår:
Lokala utvecklingsavtal för grön upprustning av
miljonprogrammet
Initiativ till upprustning och förnyelse bör tas genom lokala
utvecklingsavtal med staten, berörd kommun, allmännyttiga och
privata fastighetsägare i berörd stadsdel och annat näringsliv som
parter. Om fastighetsägarna förbinder sig att upprusta sin egendom,
kommunen att förnya infrastruktur som gator, allmänna platser, skolor

etc. så åtar sig staten att bidra med visst stöd. Ett konkret statligt
åtagande är ställande av lånegarantier för ombyggnad och renovering
och klimatomställning.
Vi vill pröva ett system med lånegarantier där staten garanterar
låntagarens, dvs. fastighetsägarnas, betalningsskyldigheter gentemot
långivaren. Vi föreslår en garantiram på 20 miljarder kronor, vilken
skulle kunna täcka upprustning av ca 60 000 lägenheter, vilket
motsvarar ca 30 bostadsområden. För detta ska staten ta ut en avgift.
För att kunna ta del av lånegarantimodellen ska energideklaration ha
upprättats enligt gällande lag och energianvändningen i fastigheten
minska med minst 30 procent i samband med renoveringen. Alla ägare
av flerbostadshus ska kunna ansöka om och beviljas statlig garanti. I
områden med särskilt svag socioekonomisk status där det är svårt att
höja hyrorna för de boende ska staten på vissa villkor kunna
subventionera lånegarantiavgiften.
Vi bedömer kostnaden för de subventionerade avgifterna till 500
miljoner kronor per år. Enligt en inventering av bostadsbeståndet som
vi låtit genomföra finns det idag i de socialt mest eftersatta områdena,
de 38 områdena med s.k. lokala utvecklingsavtal, ca 90 000 lägenheter
som är byggda mellan 1960 och 1980. Ägarna till dessa utgörs till drygt
60 procent av kommunala bostadsbolag och till 38 procent av privata
ägare.
Förslaget förutsätter att regelverket för BKN ändras så att myndigheten
till skillnad från vad som gäller idag får möjlighet att även garantera
finansiering av underhåll och ombyggnader.

Vitesföreläggande när fastighetsägare inte tar sitt ansvar
Om en fastighet är i behov av mer omfattande renoveringsinsatser är
den möjlighet som står till buds idag tvångsförvaltning. En hyresnämnd kan besluta om detta och då samtidigt utse en lämplig förvaltare. Tvångsförvaltning har dock visat sig svår att verkställa i praktiken,
eftersom det ofta saknas lämpliga och villiga tvångsförvaltare. I de fall
där detta vore påkallat är fastigheten ofta i behov av omfattande och
dyra renoveringar och det saknas resurser för att ombesörja dessa. I
stället för att förvalta sina fastigheter på ett godtagbart sätt finns det
tyvärr företag som utnyttjar möjligheterna att ta in hyresintäkter
kortsiktigt utan att svara för och planera långsiktigt underhåll. Det
enda verktyg som då står till buds kan bli miljölagstiftningen, dvs. i de
fall underhållet är så eftersatt att det föranleder reella miljöproblem för
de boende. Detta är inte rimligt. Den tröskel som finns mellan förvaltningsålägganden vid brister av mindre allvarligt slag och tvångsförvaltning är alldeles för hög. Vi vill pröva möjligheten till vitesföreläggande av ägare till hyresfastigheter som inte tar ett rimligt ansvar
för upprustning och modernisering och en enklare kommunal tvångsförvaltning om vitesföreläggandet inte leder till resultat. Kommunen
kan då ansvara för förvaltandet själv eller lägga ut detta på entreprenad
till en extern fastighetsförvaltare.
Skarpare lagstiftning för blandade bostadsområden
Det är av avgörande strategisk betydelse att få till stånd mer blandade
bostadsområden. Med blandade bostadsområden minskar segregationen samtidigt som möjligheterna för exempelvis en barnfamilj att byta
bostad utan att tvingas byta bostadsområde ökar. Vi föreslår därför att
lagstiftningen ändras på så sätt att kommunerna åläggs att planera för
blandade bostadsområden. När nya områden planeras ska bebyggelsen
vara blandad och vid kompletteringsbebyggelse i befintliga områden

med ensidig sammansättning ska kommunerna planera för mer blandad
bebyggelse. Ändringarna i lagstiftningen kan ske i endera bostadsförsörjningslagen eller plan- och bygglagen. Med en sådan förändring bör
därtill plan- och bygglagen ändras så att kommunerna ska kunna
föreskriva upplåtelseform i detaljplan.
9.5 Utveckling i hela landet
Svensk utveckling är summan av allt det arbete vi tillsammans utför, av
tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. Vi socialdemokrater vill
utjämna de klyftor som driver in kilar i sammanhållningen i Sverige,
och som hindrar både enskilda människors och regioners utvecklingskraft.
En kraftfull regionalpolitik måste anta utmaningen att formulera
övergripande tillväxt- och utvecklingsstrategier för hela landet. En
landsända kan inte ses isolerad från en annan. Företag, naturresurser
och arbetskraft återfinns i alla delar av landet och är sammanlänkade i
ett komplext system av produktion och transporter som knyter Sverige
samman. De statliga insatserna måste vara inriktade på att regionerna
ska få möjlighet att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Regionalpolitiken ska bidra till väl fungerande och hållbara
lokala arbetsmarknadsregioner och en god servicenivå i alla delar av
landet. Den regionala utvecklingspolitiken ska vara en central aspekt i
utformningen av strategiska politiska beslut. Vi vill främja en konkurrenskraftig basindustri som spelar en stor roll för jobb, exportintäkter och investeringar framförallt i skogslänen men även den högproduktiva tjänstesektorn i hela landet. För att klara en god service i
hela landet för såväl företag, boende som turister behövs bredband med
hög överföringshastighet i hela landet. Dessutom måste mobiltelefontäckningen fungera överallt.

Samtidigt som vi för en medveten urban tillväxtpolitik ska solidariteten mellan Sveriges regioner vidmakthållas. EU:s sammanhållningspolitik och den nationella politiken för regionernas utveckling måste
samordnas bättre. Statsbidragen till kommuner och landsting ska
tillsammans med inkomst- och kostnadsutjämningen möjliggöra
jämlik välfärd i hela landet.
Avstånden till närmaste butik eller serviceställe ökar på många håll i
Sverige, bland annat på grund av att drivmedelsstationerna blir färre.
På många orter försvinner nödvändig infrastruktur, det är ett hot mot
inte minst de små företagens möjligheter att klara sin vardag och
utvecklas. Vi föreslår ett särskilt stöd om 50 miljoner kronor per år för
att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service
i gles- och landsbygd.
9.6 Investera i en bättre miljö
Sverige har länge varit en förebild för andra länder som vill arbeta
med att förbättra miljön. I internationella sammanhang har vår unika
förmåga att både minska klimatpåverkande utsläpp och höja BNP,
varit ett positivt exempel som lyfts fram för att visa att det är möjligt.
Tyvärr är det mycket som tyder på att statistiken för utsläpp av
klimatpåverkande gaser för 2010 kommer att visa att den trenden nu är
bruten. Trots djärva mål saknar regeringen styrmedel för att minska de
klimatpåverkande utsläppen och stimulera omställningen. Fler åtgärder
behövs om inte Sverige ska tappa i konkurrenskraft internationellt.
Vi vill föra en politik som innebär att intäkter från ökade styrmedel ska
användas till investeringar som ger miljöeffekt. På det sättet får våra
styrmedel dubbel effekt. Bilar med stora utsläpp ska betala högre
registreringsskatt som sedan används till bonus för miljöbilar.

Sverige behöver satsningar för att stimulera förnybar energi och
inhemsk energiproduktion istället för importberoende. Förnybart
tillsammans med en effektivare energianvändning är lönsamt och ger
arbetstillfällen och exportinkomster. Från att ha legat främst i ledet har
Sverige snabbt halkat efter när länder med betydligt större resurser nu
insett hur framtidens samhälle ska byggas. Det krävs ett politiskt
ledarskap för att genom styrmedel och stimulansåtgärder åstadkomma
förändringar. Regler som hindrar människor från att ta ett ökat
personligt klimatansvar måste bort.
Målet för den biologiska mångfalden i Sverige har inte uppnåtts.
Artdatabankens lista över hotade och sårbara arter växer. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för ett gott mänskligt liv.
Försämrad biologisk mångfald gör att ekosystemen blir svaga och
tappar motståndskraft och deras möjlighet att ge oss mat, rent vatten
och ren luft minskar. I Sverige är den biologiska mångfalden också en
förutsättning för flera basnäringar, för turism och inte minst för
friluftsliv och rekreation. Kort sagt jobb, hälsa och utveckling.
Vi menar att det behövs fler stödjande åtgärder för att bevara den
biologiska mångfalden, för att hejda utrotandet av arter och stabilisera
de ekosystem om idag är labila. Inte minst behöver Sverige en aktiv
plan på för vi ska uppfylla de åtaganden som vi gjort i FN:s konvention
om bevarande av biologisk mångfald.
Mängden kemikalier som översvämmar vår vardag ökar ständigt och
samhällets resurser att övervaka dessa minskar. Vi har idag liten
kontroll över vilka kombinationseffekter de kemikalier vi sprider i
miljön har. Ständigt uppmärksammas farliga kemikalier i vår vardag
som vi borde ha stoppat innan de spreds. Förutom att samhällets tillsyn
måste stärkas bör fler farliga ämnen komma upp på EU:s kandidatlista
och på så sätt få en ökad uppmärksamhet.

När den femte rapporten från FN:s klimatpanel IPCC börjar publiceras
i september 2013 kommer världens politiker att ha ett delvis nytt
beslutsunderlag. Vi kan redan nu i vetenskapligt publicerade artiklar se
att problembilden har skärpts.

miljoner kronor per år, sammantaget 1,6 miljarder de kommande fyra
åren, till lokala klimatinvesteringar.

Mycket tyder nu på att det vetenskapliga beslutsunderlaget kommer att
ändras så mycket att den svenska regeringen bör återinkalla det
vetenskapliga rådet för att ta fram nya svenska beslutsunderlag.

Andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen ökade rejält mellan 2006 och
2009, från 13 till 40 procent. Men nu har ökningen avstannat och börjar
sjunka. I januari 2011 var andelen miljöbilar 31 procent. Regeringens
mål om en fossilfri fordonsflotta kommer allt längre bort för var månad
som går.

Vi föreslår:
Nytt system för lokala klimatinvesteringar
Alla utsläpp är lokala. Det visade också alla Sveriges kommuner i sitt
mycket starka klimatarbete under slutet av 1990-talet och början av
2000-talet. När Naturvårdsverket sammanfattade de lokala stödprogram som då fanns (Klimp och LIP) fann man att dessa minskat
utsläppen av växthusgaser med 2 miljoner ton om året. Det motsvarar
två tredjedelar av den svenska utsläppsminskningen dessa år och det
bevisar att statligt stöd till investeringar är nödvändiga och framgångsrika. Det är också viktigt att de som betalar olika klimatskatter ska veta
att en del av pengarna används för att investera i ytterligare åtgärder
som minskar utsläppen och ställer om samhället.
Vi vill införa ett nytt system med stöd för klimatinvesteringar där
förutom kommuner även företag, ideella organisationer eller alla i
samarbete kan få stöd för projekt. Huvudinriktningen ska vara
effektiva åtgärder för att långsiktigt minska utsläpp av växthusgaser.
Försöksprojekt och pilotanläggningar för att stimulera nya
innovationer och idéer ska ha en viktig del av anslaget. Svenska
företag kan på så sätt få möjlighet att pröva ny teknik i full skala,
vilket vi tror kan stimulera framtida exportmöjligheter. Vi avsätter 400

Miljöbilsbonus och registreringsskatt

Försäljningen av nya miljöbilar minskar. Regeringens supermiljöbilspremie kommer bara att gynna människor som har råd att köpa mycket
dyra miljöbilar och den reformen skapar, som vi bedömer det, inget
omställningstryck.
Vi föreslår istället ett system med stegvisa miljöbilsbonusar där de bilar
med lägre utsläpp får en premie. Men vi tror också att vi kan driva på
utvecklingen ännu mer genom att införa en registreringsskatt för bilar
med koldioxidutsläpp över en viss nivå. I Frankrike finns ett sådant
kostnadsneutralt system med registreringsskatt och miljöbilsbonus. Vi
föreslår ett system där accisen skulle kunna vara i steg om 5 000 kronor
och maximalt vara 15 000 kronor. Den neutrala zonen föreslås ligga på
121–160 g CO2/km . Maximal skatt får bilar över 241 g CO2/km.
Motsvarande steg skulle gälla för miljöbilsbonusen där den första
bonusen på 5 000 kronor infaller från 120 g/CO2/km (den nuvarande
miljöbilsdefinitionen) och sista steget (mindre än 50 gr CO2/km) får
samma bonus som regeringens supermiljöbilspremie, 40 000 kronor.
Naturvårdsverkets beräkningar av fossilpåverkan från bilar som drivs
med biodrivmedel (E85 och biogas) bör användas på samma sätt som
för den gamla miljöbilspremien.

Systemet bör justeras med förändringen av miljöbilsdefinitionen 2013
så att bonus endast utgår till miljöbilar enligt den nya definitionen.
Utsläppsgräns gr CO2/km.....

SIKA och Klimatberedningen har föreslagit – cirka 1 krona per
kilometer i 2001 års prisläge. Detta motsvarar cirka 4 miljarder kronor i
intäkter per år.
Energieffektiviseringar

Biologisk mångfald
Att investera i åtgärder för att skydda och vårda vår svenska skog och
natur med dess myller av liv, är en investering i framtida klimatsäkerhet och med det en bas för svensk konkurrenskraft. Regeringens
skogspolitik är på väg att misslyckas. Ambitionerna för att skydda
värdefull skog och biologisk mångfald sänktes under förra mandatperioden och har trots löften inte återupprättats. Regeringen har urlakat
skyddet av svensk natur och det är något som får konsekvenser för
våra barn och barnbarn. De naturskogar och urskogar som avverkats
under de borgerliga regeringsåren kan vi aldrig få tillbaka. Vi vill
avsätta 200 miljoner kronor per år, sammantaget 800 miljoner kronor
de kommande fyra åren, till biologisk mångfald för att skydda skog.

Energieffektivisering är en grundläggande beståndsdel i en framtida
energipolitik. Vi har högre mål än regeringen för energieffektiviseringen. Vi vill att energianvändningen i Sverige blir 25 procent
effektivare år 2020, jämfört med regeringens mål på 20 procent. Vi
föreslår också flera åtgärder för att åstadkomma detta inom exempelvis
bostads- och transportsektorn.

Transporterna står för en stor del av miljöbelastningen i vårt samhälle.
Vi vill införa en vägslitageavgift för tunga fordon. De utländska
transporter som idag passerar Sverige betalar inte några miljöskatter.
Ett liknande system finns i Tyskland och skulle också göra konkurrensen mellan utländska åkare och svenska mer jämlik på den svenska
marknaden.

Om svenska företag först utvecklar den fossilfria teknik som hela
världen kommer att efterfråga framöver har företagen goda förutsättningar att stärka sin internationella konkurrenskraft. Om företagen
redan nu investerar i energieffektivare teknik vinner de kostnadsfördelar gentemot sina konkurrenter. I syfte att främja en effektivare
elanvändning vill vi införa ett system för vita elcertifikat. Systemet går
ut på att staten sätter obligatoriska mål för energibesparingar och
identifierar de parter som kommer att vara ålagda att uppnå målet, vilka
åtgärder för energieffektivisering som kommer att ingå, hur de genomförda åtgärderna och de besparingar de leder till skall mätas och
verifieras. Dessutom beslutar staten om hur handel av certifikat skall
ske. Storbritannien och Italien har redan infört sådana system och andra
länder planerar för dem. Vi vill främja energideklarationer och vill
därför se en certifiering av företag som utför deklarationerna.

Vid införandet av avgiften ska hänsyn tas till skogsindustrin som
saknar alternativ till transport på väg. En möjlig lösning för detta är att
geografiskt differentiera skatten. Vi vill införa en skatt i nivå med vad

Närmare hälften av landets bostäder byggdes under de s.k. rekordåren
1950–1975. Flera rapporter visar att reinvesteringstakten är för låg.
Husen behöver också anpassas till framtidens krav. Det gäller särskilt

Inför en vägslitageavgift

energianvändningen om vi skall klara de klimatmål vi satt upp – där
vill vi pröva ett system med lånegarantier.
Investera i solkraft
Stödet för investeringar i solvärme och solel har avvecklats, trots att
intresset var stort och trots att det är en viktig framtidsmarknad för
svenska företag. Vi avsätter 100 miljoner kronor per år, sammantaget
400 miljoner kronor de kommande fyra åren, för ett solinvesteringsstöd.
Ekologiskt jordbruk och hållbar mat med hög kvalitet
Sverige behöver en långsiktig livsmedelsstrategi för vilken matproduktion som ska ske i Sverige och hur den kan anpassas till klimatåtaganden och klimatförändringarna. Den svenska livsmedelsproduktionen
fortsätter att minska i förhållande till konsumtionen. Sverige står inför
ett allvarligt problem med vår självförsörjningsgrad i en värld där
efterfrågan på livsmedel hårdnar. Inget EU-land har så låg självförsörjningsgrad som Sverige.
Men en livsmedelsstrategi behöver också utformas i ljuset av att vi
stödjer en fri marknad och minskade subventioner. Vår slutsats av
detta är att lyfta fram de svenska konkurrensfördelarna, både på den
inhemska marknaden och på exportmarknaden. Regeringen föreslår
som svar på att landets svinuppfödare fått akuta lönsamhetsproblem,
sänkta statliga veterinäravgifter för slakterierna. Men den dåliga
konkurrensen i den svenska slakteribranschen gör att vi anser det
tveksamt om de 90 miljoner som regeringen satsar ger avsedd effekt.
Regeringen föreslår också en djurvälfärdsersättning som kan betalas ut
via EU:s landsbygdsprogram. En sådan innebär att en svinuppfödare
som gör djurvälfärdsåtgärder som går utöver svensk lagstiftning får en

ersättning. Denna lösning har dubbel effekt eftersom den förutom
förbättrad lönsamhet också förhindrar urvattning av det svenska
mervärdet och vi står bakom förslaget. Men däremot ser vi allvarligt på
att regeringen finansierar förslaget genom att sänka miljöersättningarna
i landsbygdsprogrammet. Det menar vi kan få konsekvenser för
biologisk mångfald på landsbygden. Miljöersättningarna går till
hagmarker, våtmarker m.m. Vi vill således återfinansiera anslaget för
miljöersättningarna med de 45 miljoner kronor per år i svensk
egenfinansiering som djurvälfärdsersättningen kostar.
Ett mervärde som under den de borgerliga regeringsåren tappat i stöd är
den ekologiska produktionen. Vi menar att detta är olyckligt dels
eftersom Sverige skulle kunna ha konkurrensfördelar inom EU på detta
område om det utvecklades, dels eftersom den svenska inhemska
efterfrågan på ekologiska produkter växt starkt.
Vi vill tillföra 25 miljoner kronor för att främja produktion och - av och
handel med ekologiska produkter. Vi socialdemokrater har som mål att
30 procent av marken ska vara ekologisk odlad 2020. Det kräver ett
större engagemang. Offentlig verksamhet ska kunna gå före genom att
upphandla ekologiska livsmedel och därmed bidra till ökad efterfrågan
på ekologiska produkter.
Investera i jordbrukets klimat- och miljöåtagande
När den socialdemokratiska regeringen införde skatt på handelsgödsel
infördes också en ”återföring” av skatten för att kompensera näringen.
När den borgerliga regeringen avskaffade skatten från 1 januari 2010
fanns återföringen kvar. Men nu vill den avskaffa återföringen och
minska anslaget inom landsbygdsprogrammet med 110 miljoner kronor.
För oss socialdemokrater finns det en poäng med att använda medel
från miljöstyrmedel till investeringar vilka också leder till minskade

utsläpp. Då kan våra åtgärder få dubbel effekt. Vi vill således, eftersom
vi föreslår ett återinförande av handelsgödselskatten, behålla återföringen. Det är emellertid viktigt att investera i åtgärder som minskar
utsläppen av kemikalier, växthusgaser och övergödande ämnen i
jordbruket. Det stärker också jordbrukets konkurrenskraft och främjar
det svenska mervärdet. Det kan handla om utbildningar, metodutveckling etc. som minskar kväveanvändningen, kemikalieanvändningen
och stärker jordbrukets roll som producent av förnybar energi.

rationalisering inom företag och utflyttning av stödfunktioner, till
exempel underhåll och reparationer. Det medförde att tjänstesektorns
andel växte till följd av omfördelningen av industriarbeten till
servicetjänster. Inom själva produktionen skedde också förändringar.
Organisering av företag i hårt konkurrerande produktionskedjor bidrog
till att arbetstillfällen försvann. Även den offentliga sektorn påverkades
starkt av den ekonomiska krisen i mitten av 1990-talet och kommunerna tvingades att säga upp många anställda.

9.7 Ett hållbart arbetsliv

Just nu pågår en tudelning av arbetsmarknaden med en uppdelning av
arbetskraften i ett centrum och i en periferi. Å ena sidan har många
människor fasta, relativt trygga anställningar. Å andra sidan finns en
växande grupp som har otrygga anställningar och som rör sig in och ut
ur arbetslivet med perioder av arbetslöshet där emellan. Dessutom ser
vi allt fler som är mer eller mindre permanent utestängda från arbetslivet.

Vi socialdemokrater välkomnar det moderna arbetslivet. Det är på
många sätt resultatet av det som arbetarrörelsen under lång tid slagits
för. Tunga lyft, slitiga och farliga miljöer har försvunnit för väldigt
många löntagare. Arbetsorganisationerna är mer platta och inflytandet
över det egna arbetet större. Möjligheterna till karriär och personlig
utveckling i jobbet ökar för många. Ny teknik har underlättat mycket
arbete samtidigt som arbetet blivit mer intellektuellt utmanande.
Vi vill fortsätta den utvecklingen, för vi tror på ett modernt arbetsliv
där de anställdas intressen står i centrum. Vi tror på ett arbetsliv där
människor trivs, har möjligheter till inflytande över sin arbetssituation
och kan utvecklas i jobbet. Det är en avgörande del av den kunskapsbaserade ekonomi och den värdeburna tillväxt som vi vill se för
Sverige.
Arbetslivet genomgick stora förändringar under 1990-talet. Många
arbetsplatser pressade under lågkonjunkturen kostnaderna genom att
öka arbetsbördan på de anställda. Fler anställningar blev tillfälliga och
osäkra. Färre skulle uträtta mer. Från 1990 till 1996 minskade antalet
sysselsatta med 11 procent men antalet arbetade timmar med bara 6
procent. Samtidigt minskade antalet arbetstillfällen genom

Många av de nya jobb som växer fram är inriktade på tjänster och
service. Vi ser en utveckling av fler mobila jobb där arbetet utförs på
många olika platser. Vi ser mer av ensamarbete. På många arbetsplatser
har trycket på medarbetarna ökat. Prestationskraven är höga, det
handlar om att vara flexibel, smidig och ha den rätta kompetensen.
Hård konkurrens, slimmade organisationer och ständiga omorganisationer och rationaliseringar ökar stressen och belastningen.
Under vårt arbetsliv byter vi numera jobb i en ökad takt. Arbetsmarknaden blir också mer internationell. Vi står inför ett arbetsliv där
kunskapskraven kommer att fortsätta att öka i många yrken. Individers
rörlighet och arbetsmarknadsvärde kommer att avgöras av deras
utbildning och kompetens och Sveriges framtid som konkurrenskraftig
kunskapsnation avgörs av de investeringar vi gör nu. Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden kommer att fortsätta. Fler kommer att

behöva gå från ett jobb till ett annat. Därför behöver vi en kompetensförsäkring. Omställning måste bli lättare för människor – inte svårare.
Vid sådana processer är det viktigt att tidiga insatser görs, så att de
som riskerar uppsägning kan gå vidare till nya jobb eller till utbildning
innan arbetslösheten är ett faktum.

kommer in. Kvinnor får i högre grad deltidsanställningar och anställningar istället för fasta jobb. Bland män dominerar heltidsanställningar. Korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona
arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling i
jobbet.

Dessa förändringar och nya utmaningar kräver också att vi investerar i
ett strukturerat arbetsmiljöarbete. Alla människor har rätt att arbeta i en
trygg och säker arbetsmiljö som ger yrkesmässig och personlig
utveckling, och som främjar jämställdhet och en social gemenskap.
Alla ska kunna avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen
fysisk och psykisk hälsa. Alla människor har rätt att vara stolta över
sitt jobb. Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv med trygga, säkra och
utvecklande arbeten.

Under de senaste 10–15 åren har vi sett en dramatisk ökning av antalet
rullande visstidsanställningar. Främst är det ungdomar och kvinnor som
riskerar att fastna i olika korta anställningar som staplas på varandra. Vi
föreslår att det införs en begränsningsregel för hur länge rullande
visstidsanställningar kan fortgå. Regeringens aviserade förslag om att
individen ska gå till domstol för att få rätt till fast tjänst kommer inte att
ge effekt. Det krävs istället ny lagstiftning. Visstidsanställningar ska
inte kunna staplas på varandra i oändlighet, 24 månaders visstidsanställning bör automatiskt leda till att anställningen blir fast.

Den borgerliga regeringen har minskat anslaget till Arbetsmiljöverket
med över 157 miljoner kronor. Det har inneburit att delar av den
verksamhet som är inriktad på att förebygga risker genom kontroll och
tillsyn har skalats bort. Antalet inspektioner har minskat med nästan 30
procent sedan 2006.
Medlen till funktionsutbildning av skyddsombud, huvudskyddsombud
och regionala skyddsombud; RSO togs bort när regeringen lade ned
Arbetslivsinstitutet. Under de senaste åren har vi sett att allt färre
skyddsombud genomgår utbildning och får därmed svårare att ställa
krav på arbetsmiljöarbetet.
Sverige och de övriga nordiska länderna har en extremt könssegregerad arbetsmarknad. Kvinnor och män arbetar i olika sektorer, inom
olika yrkesgrupper och på olika positioner. Kvinnor och ungdomar
används alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på arbetsplatser. De
anlitas vid behov och vid arbetstoppar – men slås ut lika snabbt som de

Vi föreslår:
Ökade resurser till Arbetsmiljöverket
För att nå målet om ett hållbart arbetsliv måste arbetsmiljöarbetet rustas
upp. Arbetsmiljöverkets inspektörer måste få resurser så att de kan
jobba förebyggande och effektivt mot risker för liv och hälsa i
arbetslivet och så att fler inspektioner kan utföras och att föreskrifter
och regelverk kan hållas moderna och effektiva. Arbetsmiljöverkets
möjligheter till analyser och kapaciteten för att arbeta med föreskrifter
måste förbättras. Vi vill öka resurserna till Arbetsmiljöverket med 50
miljoner kronor per år (2012–2014), varav 20 miljoner ska öronmärkas
per år till inspektioner i småföretag med hög risk för olyckor och
skador, många visstidsanställda och med stor andel migrerad
arbetskraft.

Medel till regionala skyddsombud
Vi vill successivt rusta upp RSO-verksamheten och anslår 20 miljoner
kronor med inriktning på utbildningsinsatser år 2012, 30 miljoner
kronor år 2013 och 50 miljoner kronor år 2014.
Stärka kvinnors arbetsmiljö
Vi vill initiera ett projekt tillsammans med arbetsmarknadens parter för
att ta fram metoder för att stärka kvinnors arbetsmiljö, med inriktning
på psykosocialt tunga arbetsmiljöer. Vi anslår 20 miljoner kronor år
2012.
Utveckla det moderna arbetslivet
Vi vill se ett nytt utvecklingssamarbete mellan staten, forskningen,
arbetsgivarna och de fackliga organisationerna kring det moderna
arbetslivet. Syftet ska vara att stimulera kompetensutveckling och
humanare villkor i arbetslivet.
Medel till Migrationsverkets tillsynsverksamhet
Vi vill ge Migrationsverket i uppdrag att granska de företag som
godkänts för att anställa gästarbetare i Sverige i syfte att kontrollera att
de betalar ut avtalsenlig lön och uppfyller de överenskomna
arbetsvillkoren. Vi anslår 10 miljoner kronor för detta 2012.
9.8 Jämställdhet för jobb och tillväxt
Arbetslivets villkor är betydelsefulla för att få ett jämställt samhälle.
Det handlar om en trygg anställning och en lön som det går att leva av.
När män och kvinnor delar på ansvaret för både jobb och familj
förbättras den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet.

Sverige och de övriga nordiska länderna har en extremt könssegregerad
arbetsmarknad. Kvinnor och män arbetar i olika sektorer, inom olika
yrkesgrupper och på olika positioner. Kvinnor och ungdomar används
alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på arbetsplatser. De anlitas vid
behov och vid arbetstoppar – men slås ut lika snabbt som de kommer
in. Kvinnor får i högre grad deltidsanställningar och tidsbegränsade
anställningar istället för fasta jobb. Bland män dominerar heltidsanställningar. Korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona
arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling i
jobbet. Siffrorna talar sitt tydliga språk: 18 procent av kvinnorna och 13
procent av männen har en visstidsanställning. Av de sysselsatta
kvinnorna i åldrarna 20–64 år arbetar 66 procent heltid och 34 procent
deltid. Motsvarande andelar för män är 89 respektive 11 procent.
Under de senaste 10–15 åren har vi sett en dramatisk ökning av antalet
rullande visstidsanställningar. Främst är det ungdomar och kvinnor som
riskerar att fastna i olika korta anställningar som staplas på varandra.
Sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor ligger runt 50
procent. Att öka deltagande i arbetslivet inte minst bland de utrikes
födda kvinnorna är av avgörande betydelse för att de ska ha möjlighet
att forma fria självständiga liv. De kommer att utgöra ett värdefullt
tillskott av arbetskraft som vi behöver för att kunna finansiera en
offentligt finansierad välfärd till alla framöver.
Svensk familjepolitik har varit ett föredöme för många andra länder,
inte minst för att den innebär en hög kvinnlig förvärvsfrekvens. Men nu
ser vi att utvecklingen går åt fel håll. Skillnaden i sysselsättningsgrad
mellan kvinnor och män är i dag 5 procentenheter – den högsta på
nästan 20 år. När skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan könen växer,
innebär det inget annat än att våra möjligheter att få nytta av kvinnors
engagemang och kompetens minskar. Det förlorar vi alla på.

Istället för att utveckla den politik som varit så framgångsrik har
omoderna reformer som lägre ersättning vid vård av sjukt barn,
vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng genomförts. Dessa missriktade
reformer försvårar eller försenar dessutom etableringen på - för många
kvinnor med utländsk bakgrund, med bestående fattigdom och ekonomiskt beroende som följd.

arbetar mycket övertid i långa perioder. Ska det vara möjligt att klara
detta krävs att det finns barnomsorg att tillgå också på dessa arbetstider.
Vi avsätter därför 200 miljoner kronor per år till barnomsorg på
obekväm arbetstid.

Vi socialdemokrater står för kombinationen av en kvalitativ, väl
utbyggd förskola och en generös och flexibel föräldraförsäkring. Det
ger kvinnor frihet att själva välja sitt liv.

Vi vill initiera ett projekt tillsammans med arbetsmarknadens parter för
att ta fram metoder för att stärka kvinnors arbetsmiljö, med inriktning
på psykosocialt tunga arbetsmiljöer. Vi anslår 20 miljoner kronor år
2012.

Vi föreslår:
Rätt till heltid
Den som vill gå upp i arbetstid ska ges möjlighet till det. Vi kan
konstatera att arbetsmarknadens parter inte lyckats lösa denna fråga.
Därför är vi beredda att lagstifta.
Stopp för eviga visstidsanställningar
Vi föreslår att det införs en begränsningsregel för hur länge rullande
visstidsanställningar kan fortgå. Regeringens aviserade förslag om att
individen ska gå till domstol för att få rätt till fast tjänst kommer inte
att ge effekt. Det krävs istället ny lagstiftning. Visstidsanställningar
ska inte kunna staplas på varandra i oändlighet, 24 månaders
visstidsanställning bör automatiskt leda till att anställningen blir fast.
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Det så kallade 24-timmarssamhället bärs upp av kvinnor. Att arbeta
kvällar, helger eller delade turer blir allt vanligare. Många tjänstemän
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Höj taket i den tillfälliga föräldrapenningen
Regeringen har valt att försämra den tillfälliga föräldrapenningen som
gäller när föräldrar är hemma för att ta hand om sina sjuka barn. Det
innebär att det är rationellt för den som tjänar mest, oftast pappan, att
fortsätta jobba medan den som vanligtvis tjänar mindre, mamman, är
hemma och vårdar barn. Så cementeras gamla könsroller och så försvårar regeringen för de föräldrar som vill, men inte har råd att dela
ansvaret för barnen. Vi föreslår därför en successiv höjning av taket i
den tillfälliga föräldrapenningen så att den når samma nivå som
föräldrapenningdagarna i samband med ett barns födelse.
Avskaffa barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag
Barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag försvårar kvinnors etablering på
arbetsmarknaden, drar resurser från förskolan och minskar barns
möjligheter att anknyta till båda sina föräldrar. Vi vill därför att de
avskaffas.

Sociala investeringar
Vi socialdemokrater vill arbeta för ett samhälle där alla människor kan
utveckla sina talanger och förmågor. Där det finns utrymme för
människor att förverkliga sina idéer och göra sina livsval. Ett samhälle
som ger människor frihet att utveckla sina möjligheter kan bara byggas
genom att vi samarbetar, hjälper varandra och respekterar andras rätt
på samma sätt som vår egen.
Socialdemokratin har alltid varit en frihetsrörelse. Vi har kämpat för
att undanröja hinder för människors utveckling. Friheten är både en
individens och kollektivets rättighet. Med gemensamma lösningar har
vi skapat frihet från många orättvisa villkor. Med stora satsningar på
utbildning har vi skapat möjligheter för människor att själva välja hur
de vill leva sina liv.
Strävan efter ekonomisk utveckling och ökad jämlikhet är för oss två
sidor av samma mynt. Samhällen som håller ihop, med stor tillit
människor emellan, har en bättre fungerande demokrati, bättre
ekonomisk tillväxt och lägre brottslighet än samhällen med låg tillit.
En omfattande och generell välfärd ökar tilliten i samhället. Därför
bidrar en stark generell välfärd som ger en bra trygghet till en mer
positiv utveckling av såväl ekonomin som samhället.
De utmaningar som vi står inför ställer nu skärpta krav på politikens
utformning. En åldrande befolkning med färre i arbetsför ålder ökar
kraven på produktivitet hos den arbetsföra befolkningen om en
generell välfärdsmodell ska kunna upprätthållas framöver. Vi, liksom
övriga länder i ett åldrande Europa, måste värna vårt humankapital och
dess kvalitet. En uthållig politik för finansiering av välfärd åt alla
förutsätter uthållig politik som kan tillgodose en stabil skattebas i form
av arbetade timmar. Den kunskapsbaserade ekonomin är beroende av

investeringar inte bara i fast infrastruktur utan också i arbetskraftens
produktivitet.
Den nyliberala strategin bygger på uppfattningen att det finns en
motsättning mellan effektivitet och fördelning. Välfärdspolitik betraktas
som en kostnad och inte som något som kan bidra till och skapa
förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Med detta synsätt utgör
välfärdssatsningar endast konsumtion, de kan göras omfördelande men
omfördelningen i sig bidrar inte på något sätt till den ekonomiska
utvecklingen. Från denna utgångspunkt skapas förutsättningar för
ekonomisk utveckling och tillväxt bäst genom att tillräckliga
ekonomiska drivkrafter säkerställs och genom insatser som aktiverar
arbetskraften och förhindrar passivitet. Sociala utgifter kan bidra till att
utjämna inkomsterna i samhället men gör det samtidigt mindre lönsamt
att arbeta och måste därför begränsas.
I ett socialt investeringsperspektiv läggs i stället stor vikt vid vad som
krävs för att ge människor möjlighet att följa med i och bidra till
ekonomins utveckling. Social investeringspolitik syftar till att stärka
våra möjligheter att färdas väl genom livet, vara delaktiga i samhället,
och att kunna följa med i och vara en motor i ekonomins utveckling.
Sociala utgifter, rätt utformade, kan öka vår förmåga att bidra på
arbetsmarknaden och vara delaktiga i samhället – och bidrar därmed till
att göra arbete mer lönsamt. Socialförsäkringar – sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringar – ska inte vara passiv omfördelning av
inkomster utan utgöra delar i en aktiv politik där människor ska kunna
känna trygghet och få stöd för nödvändig förändring och anpassning.

10.1 Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i – avskaffa
barnfattigdomen
En välfungerande familjepolitik som tillgodoser det uppväxande
släktets välfärd utgör basen i den kunskapsbaserade ekonomin.
Centralt är att göra det möjligt och intressant att kunna förena arbetsliv
med livet som förälder. En familjepolitik som ökar kvinnors deltagande i arbetslivet på lika villkor har visat sig vara bra inte bara för
jämställdheten utan också för barns kognitiva utveckling. Länder vars
politik aktivt stöder att båda föräldrarna arbetar har visat sig ha de
lägsta nivåerna av fattigdom bland familjer. Hög kvinnlig förvärvsfrekvens är kopplad både till höga födelsetal och till låga nivåer av
fattigdom bland barn.
Alldeles för många barn växer idag upp i familjer med mycket dålig
ekonomi och sedan en tid tillbaka ökar antalet. EU:s fattigdomsmått
visar att den relativa barnfattigdomen ökat kraftigt under senare år,
framför allt därför att de som redan hade det relativt gott ställt har fått
större inkomster samtidigt som det inte blivit några stora förändringar
för den fattigaste tiondelen av barnfamiljerna. Fler barn än vuxna
räknas som såväl relativt som absolut fattiga. Enligt Rädda Barnen
levde 10 000 fler barn i ekonomisk utsatthet år 2008 än året innan.
Totalt lever 220 000 barn i Sverige idag enligt Rädda Barnens
definition i fattiga familjer.29
Barn som växer upp i fattigdom tvingas alldeles för tidigt att ta ett stort
ansvar för familjens ekonomi. De bor sämre än andra barn, i mer
utsatta områden och går ofta i skolor där allt färre elever klarar
kunskapskraven. Många tvingas av ekonomiska skäl avstå från att
delta i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter och kan heller inte delta i
aktiviteter inom skolan som är förknippade med kostnader. Glasögon
till barnen är för många familjer en utgift som inte ryms inom

familjens budget.
Att växa upp i fattigdom har stora negativa effekter för framtida
arbetsmarknadsanknytning och ökar risken för utanförskap och låga
livsinkomster. Forskning har visat att ekonomiska levnadsförhållanden
under de första åren i ett barns liv har stark koppling till fullföljande av
grundläggande utbildning. Det gäller särskilt för barn i familjer med de
allra lägsta inkomsterna. En politik mot barnfattigdom är således inte
bara en politik för minskade klyftor och ökad social sammanhållning
utan också en politik för framtida jobb och tillväxt.
Gemensamt för föräldrar i fattiga familjer är ofta att de antingen saknar
jobb eller jobbar deltid. Många familjer är beroende av försörjningsstöd
och föräldrarna står långt från arbetsmarknaden. Som Rädda Barnen har
redovisat är risken för fattigdom störst bland barn till ensamstående och
barn till utrikes födda.
En aktiv arbetsmarknadspolitik med fler arbetande föräldrar är den allra
viktigaste åtgärden för att bekämpa barnfattigdomen. Generell välfärd
spelar också stor roll för möjligheterna att minska barnfattigdomen. En
välfärd som omfattar alla jämnar ut chansen att förverkliga alla barns
livsdrömmar, minskar de ekonomiska klyftorna och ökar den sociala
sammanhållningen.
Vi socialdemokrater menar att det ska råda nolltolerans mot
barnfattigdom. Vi har satt upp som mål att avskaffa barnfattigdomen.
Det är ett långsiktigt mål som vi vill nå genom att se till att barnens
föräldrar får arbete och genom att investera i våra barns och ungas
framtid. Vi kommer att ta fram ett brett program för att avskaffa
barnfattigdomen.

Vi föreslår:
Rätt till heltid
Kvinnor och ungdomar används alltför ofta som flexibilitetsbuffertar
på arbetsplatser. De anlitas vid behov och vid arbetstoppar – men slås
ut lika snabbt som de kommer in. Kvinnor får i högre grad deltidsanställningar och tidsbegränsade anställningar istället för fasta jobb.
Bland män dominerar heltidsanställningar. Vi är beredda att lagstifta
om rätt till heltid.
Barnomsorg på obekväm tid
Många arbeten idag kräver att man kan arbeta kvällar och nätter. För
många, inte minst ensamstående, kan det vara väldigt svårt att förena
arbetsliv med föräldraskap. Vi vill stimulera fler kommuner att
tillhandahålla barnomsorg på obekväm tid och avsätter 200 miljoner
kronor för detta 2012.
Fördela resurser utifrån elevernas behov
Resurser ska fördelas till skolorna utifrån elevernas behov. Det kan te
sig som en självklarhet men är det inte. De flesta kommuner fördelar
pengar till skolorna huvudsakligen utifrån hur många elever de har,
utan att ta hänsyn till behoven i elevgruppen. Enligt Skolverkets
rapport ”Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov” från 2009
finns en generell tilläggsresurs, som förskolor och skolor får utifrån sin
socioekonomiska struktur, i ungefär var femte kommun när det gäller
förskola, i ungefär var fjärde när det gäller grundskola och i ungefär
var tionde när det gäller fritidshem. Resurser differentieras inte
tillräckligt mycket med tanke på de stora skillnader som finns i
förskolors och skolors förutsättningar för sin verksamhet. Skolverket

menar att det här systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska
skolan. Det kan inte få fortsätta, skollagen måste ändras.
Kultur- och musikskolan
Den svenska kultur- och musikskolan har skördat stora framgångar.
Dels för att den erbjudit svenska barn möjligheter att utvecklas inom
musik, teater och dans, dels för att den möjliggjort för generationer av
framgångsrika unga människor att göra karriär, både nationellt och
internationellt. Vi ser med oro på de försämringar som sker inom den
kommunala kultur- och musikskolan. I många kommuner höjs avgifterna, vilket innebär att allt färre barn och unga deltar i verksamheten.
Den utvecklingen måste brytas: Vi vill införa en stimulans till de
kommuner som har sänkt eller sänker sina avgifter till maximalt 500
kronor per termin inom musik- och kulturskolan. De kommuner som
har låg avgift får därmed en erkänsla för sin klokskap och ett stöd till
ökad kvalitet i verksamheten. Vi föreslår en satsning på 50 miljoner
kronor att fördelas av Kulturrådet. Vi anser vidare att det är viktigt att
bevaka utvecklingen av kultur- och musikskolan så att verksamheten
långsiktigt stärks och utvecklas. Att se till att så sker bör vara ett
uppdrag för Kulturrådet i samarbete med kultur- och musikskolornas
samarbetsorganisation.
Förstärkta trygghetssystem och bättre vardagsekonomi
De generella trygghetssystemen är viktiga för barnfamiljer som drabbas
av arbetslöshet eller långvarig sjukdom. Arbetslösa och sjukskrivna hör
till de grupper som har de allra lägsta inkomsterna. I denna budgetmotion föreslår vi förbättringar av såväl arbetslöshetsförsäkringen som
sjukförsäkringen.

För att förbättra för barnfamiljerna med de minsta marginalerna vill vi
höja underhållsstödet med 100 kronor i månaden och avsätter 200
miljoner kronor till detta per år.
Föräldraförsäkringen ska ge inkomsttrygghet, vilket bör gälla även när
någon av föräldrarna är hemma för att vårda ett sjukt barn. I dagsläget
är det ett högre tak i föräldrapenningdagarna i samband med ett barns
födelse än i den tillfälliga föräldrapenningen. Vi vill komma bort från
denna inkonsistens i försäkringen och genomföra en stegvis höjning av
taket i de s.k. vab-dagarna så att taken på sikt överensstämmer. Vi
avsätter 100 miljoner kronor för detta 2012.
Skuldsanering
Omkring 400 000 personer i Sverige är överskuldsatta. Det är inte
främst hushåll med små inkomster, utan hushåll med små marginaler
som i livsomvälvande situationer som dödsfall, skilsmässa eller
konkurs riskerar att bli överskuldsatta. Ingen vet hur många barn som
lever med föräldrar som är så kallade evighetsgäldenärer. Det finns en
tydlig koppling mellan att så snabbt som möjligt få möjlighet att ta
ansvar för sin egen situation och möjligheten att lyckas. Därför är
lättnader i kraven på att minska återbetalningstiden viktigt. Det kan ge
fler möjligheten att hitta tillbaka till ett sunt ekonomiskt liv.
Samhället kan aldrig överta den enskildes ansvar för sina beslut och
sin ekonomi. Men samhället kan se till att det finns ett rimligt
regelverk på olika områden för att minska sociala problem.
Sammanfattningsvis kan konstateras att 2007 års insolvensutredning
lagt fram välgrundade förslag till lösningar för hårt överskuldsatta
personer. De förslagen till ändringar i skuldsaneringslagen bör nu bli
gällande lag. Regeringen måste återkomma med en finansiering av
detta förslag.

Sociala investeringar på kommunal nivå – metodutveckling och
försöksverksamhet
I flera kommuner pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att genom
investeringar i förebyggande insatser bryta negativa händelseförlopp i
ett tidigt skede för att på så sätt minska riskerna för att kommuninvånare framöver hamnar i långvarig arbetslöshet. Utgångspunkten för
insatserna är att identifiera grupper av unga med riskfaktorer, där det
genom en kedja av möjliga händelser finns större risk än normalt att
individerna som vuxna hamnar i långvarig arbetslöshet.
Genom att investera i förebyggande verksamheter ska kedjan av
möjliga negativa händelser brytas. En social investeringsfond för
kommunen kan byggas upp genom att årliga avskrivningar i form av
utgiftsminskningar görs inom de nämnder där kostnadsminskningarna
uppstår under en på förhand definierad tidsperiod. På så sätt kan ett
kapital byggas upp som kan användas för nya investeringar.
Svårigheterna metodmässigt ligger i att kvalitetssäkra de investeringar
som görs. Även om en viss grupp av individer har en statistiskt
säkerställd ökad risk för att hamna i långvarig arbetslöshet gäller detta
naturligtvis inte alla enskilda individer som ingår i gruppen.
De kommunala projekt som pågår syftar till att de kommunala kostnaderna på sikt ska minska som ett resultat av insatserna. Men även
statens kostnader berörs givetvis oftast också. Därför är det rimligt att
staten medverkar i det utvecklingsarbete som pågår. Ett sätt skulle
kunna vara medverka i arbetet med hur identifiering av lämpliga
projekt ska kunna göras samt av hur uppföljning och utvärdering av
insatserna på kommunal nivå ska ske.

Vi föreslår att IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering)
får i uppdrag att utreda och föreslå en försöksverksamhet på kommunal nivå kring sociala investeringars möjlighet att minska risken för
framtida utanförskap för barn och unga med statistiskt sett högre
sannolikhet för långvarig arbetslöshet.
10.2 En sjukförsäkring för tillväxt och trygghet
Vi vill ha en förutsägbar, modern och rättssäker sjukförsäkring. Vår
utgångspunkt är att välfärden bygger på att alla som kan jobba också
gör det. Men den som är sjuk och inte kan arbeta ska både ha rätt till
snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under
den tid det tar. Arbetslivet måste vara så utformat att vi orkar arbeta ett
helt arbetsliv.
Vi vill ha en sjukförsäkring som bygger på arbetslinjen, ger bra
inkomsttrygghet, finansieras solidariskt och där ingen faller mellan
stolarna. Vi vill att sjukförsäkringen ska ge ett reellt inkomstskydd så
att de allra flesta verkligen får ut 80 procent av sin inkomst i ersättning
vid sjukdom. Därför är en höjning av taket central. På sikt vill vi höja
taket i sjukpenningen till 10 prisbasbelopp. I ett första steg vill vi höja
taket till 8 prisbasbelopp 2012 och till 8,5 prisbasbelopp 2013. Vi vill
också att ersättningen ska vara 80 procent under hela
sjukdomsperioden.
Idag har vi en situation där människor slås ut från arbetsmarknaden på
grund av bristande rehabilitering. Vi vill ha ett inkluderande arbetsliv
där även människor med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar tillåts bidra. Vi har inte råd med den kompetensförlust det innebär när människor hamnar i passiva åtgärder på Arbetsförmedlingen.

Regeringen har, trots att experterna varnade för konsekvenserna,
genomfört stora förändringar i sjukförsäkringen. Konsekvenserna är
förödande för många människor. För att komma till rätta med
åtminstone några av de mest akuta problemen vill vi avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha
rätt till sjukpenning. Det är arbetsförmågan, inte en administrativ
tidsgräns, som ska avgöra om människor ska vara sjukskrivna eller inte.
Tidsgränser i sjukförsäkringen bör ge människor rätt till insatser, inte
innebära att sjuka personer kastas ut ur försäkringen.
Efter initiativ från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
beslutade riksdagen i våras att arbetsförmågeprövningen vid 180 dagar
av rättssäkerhetsskäl ska ändras. I budgetpropositionen återfinns inget
sådant förslag. Istället hävdar regeringen att frågan ska utredas. Det är
inte acceptabelt att regeringen obstruerar mot riksdagens beslut, som
innebär att arbetsförmågeprövningen ska ändras, inte utredas. För alla
de människor som kommer i kläm på grund av den nuvarande regeln
brådskar det med en mer rättssäker bedömning. Vi tillför 1 200 miljoner
kronor för år 2012 för förstärkningar av sjukförsäkringen, varav 200
miljoner till rehabilitering.
Riksdagen beslutade vid samma tillfälle att de så kallat nollklassade,
som råkat extra illa ut med de nya sjukförsäkringsreglerna och i många
fall hänvisas till att söka försörjningsstöd trots att de är sjuka, ska få en
ersättning i nivå med den de hade innan de utförsäkrades. Även om vi
kan ha synpunkter på utformningen av regeringens förslag, noterar vi
att de aktuella personerna nu får tillbaka rätt till ersättning inom
sjukförsäkringssystemet.
Sjukförsäkringen måste reformeras i grunden så att den både bidrar till
människors trygghet och främjar tillväxten. Det är ett långsiktigt arbete.

Inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen
pågår ett sådant arbete och vi vill aktivt delta i de diskussionerna.

satsningar på arbete, bra utbildning för alla, integration och värnandet
av den generella välfärden.

10.3 Jämlik hälsa

På uppdrag av WHO presenterade Marmotkommissionen år 2008 en
rapport, kallad ”Closing the gap”, som studerat fördelningen av den
globala hälsan i världen. Uppmaningen till världens länder var att
genast påbörja ett omställningsarbete för att minska sociala orättvisor
och öka befolkningens hälsa. Den svenska regeringen gav endast
Statens folkhälsoinstitut ett allmänt uppdrag att ta lärdom och intryck
av kommissionens arbete. Andra länder och städer har dock visat sig
vara betydligt mer offensiva i frågan. I England tillsattes en
kommission motsvarande WHO:s Marmotkommission, kallad Fair
Society Health Lives. I Malmö stad har den socialdemokratiska
majoriteten tillsatt en kommission med forskare, politiker och andra
experter för att identifiera skillnader i hälsa mellan olika stadsdelar
samt presentera lösningar på hur hälsoklyftorna kan minska.

Risken för förtida död, före 65 års ålder, är mer än dubbelt så hög
bland personer med enbart grundskoleutbildning än för dem som har
eftergymnasial utbildning för både kvinnor och män. Det är stora
skillnader i förtida död för samtliga stora dödsorsaker: hjärt- och
kärlsjukdomar, cancer, skador, alkoholrelaterad sjuklighet, diabetes
och sjukdomar i andningsorganen.
Skillnaderna i såväl dödlighet som självskattad hälsa har ökat mellan
olika socioekonomiska grupper. Under de senaste 20 åren har
exempelvis medellivslängden inte alls ökat bland kvinnor med endast
grundskoleutbildning, samtidigt som den ökat bland kvinnor med
längre utbildning och bland män med såväl kort som längre utbildning.
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och samhället. Individens möjligheter att
göra hälsofrämjande val ska stödjas. Men vi socialdemokrater anser
samtidigt att folkhälsoarbetet och kopplingen till att minska klyftorna i
samhället måste tydliggöras. De stora hälsoskillnaderna i Sverige är
djupt orättvisa och extremt kostsamma för samhället. Människors
hälsotillstånd påverkas inte bara av individuella levnadsvanor utan
också av samhälleliga faktorer. Det finns stora hälsoskillnader mellan
individer och mellan olika delar av landet. Mäns och kvinnors hälsotillstånd och livschanser har ett tydligt socioekonomiskt mönster där
rika, välutbildade människor och de som har yrken med hög status har
ett markant försprång. Minskade sociala och ekonomiska klyftor är det
mest verkningsfulla medlet för en bättre folkhälsa. Det betyder att den
ekonomiska politiken ska verka utjämnande samtidigt som det görs

Nu borde det vara dags för Sverige som nation att göra detsamma. Vi
föreslår att regeringen tillsätter en kommission för jämlik hälsa.
Uppdraget ska vara att identifiera oacceptabla förhållanden som leder
fram till skillnader i befolkningens hälsa samt ta fram förslag på hur vi
kan minska hälsoklyftorna. Uppdragets omfattning ska vara brett. Det
kan handla om att studera ojämlika förhållanden i vården som leder till
kortare livslängd beroende på var i landet man bor. Men det kan också
handla om att granska den ekonomiska politiken och hur den påverkar
människors livschanser och möjligheten till en bättre hälsa.
Kommissionen bör ha en bred sammansättning och bestå av exempelvis
förtroendevalda, forskare samt representanter från vården och
näringslivet.

10.4 Sjukvård i världsklass
Alla har rätt till en god sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att han
eller hon får hjälp av en personal som har den bästa utbildningen,
tillräckligt med tid och som arbetar med de mest moderna metoderna
och den senaste medicinska tekniken.
Vi vill genomföra ett brett reformprogram för en jämlik sjukvård. Vi
vill göra satsningar för att modernisera, utveckla och förstärka
sjukvården. Vi vill införa en nationell kvalitetscertifiering för alla
offentligt finansierade vårdgivare, med lika höga kvalitetskrav på alla
vårdenheter och inom all omsorg.
Vi säger nej till förslaget om att höja taken för högkostnadsskydden för
besök i sjukvården och för läkemedel med 200 respektive 400 kronor
från årsskiftet. Förslaget har sämsta möjliga fördelningsprofil. De som
besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner får
betala försämringarna. Socialstyrelsen har t.ex. redovisat att ensamstående med barn redan nu i tre gånger så hög utsträckning som andra
avstår från att hämta ut läkemedel av ekonomiska orsaker. Den som
aldrig eller ganska sällan besöker sjukvården slipper försämringar helt.
På sikt förväntas de höjda patientavgifterna inbringa 980 miljoner
kronor. För att kompensera landstingen för de uteblivna avgifterna från
patientkollektivet tillför vi 1 miljard kronor till landstingen redan från
2012. De ökade resurserna till hälso- och sjukvården kan användas på
flera olika sätt. De möjliggör satsningar som leder till en mer jämlik
vård. De kan också användas till mer personal i vården, högre löner för
de vårdanställda och fler vårdplatser.
Regeringen försöker genom stimulansbidrag styra landstingen att
införa etableringsfrihet. Vi anser inte att detta är en fråga som staten

ska engagera sig i, och vi avvisar därför det tidsbegränsade stimulansbidrag till landstingen som införs från 2012 och som syftar till att öka
användningen av LOV i specialistsjukvården. Vi föreslår istället att
pengarna används till ett stimulansbidrag till landstingen för att förbättra omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter.
Alla har rätt till sjukvården på lika villkor. Den som har haft möjlighet
att teckna en privat sjukvårdsförsäkring ska inte kunna få snabbare vård
än andra på ett offentligt finansierat sjukhus. Lagstiftning kring detta
avskaffades 2007. Vi anser att det bara är hälsotillståndet som ska
avgöra när och hur du får vård på ett offentligt finansierat sjukhus –
aldrig plånbokens tjocklek eller olika privata försäkringar. Vi vill i lag
förbjuda möjligheten att köpa sig förtur (gräddfiler) på offentligt
finansierade sjukhus.
Universitets- och regionsjukhusen har en avgörande betydelse för att ge
högkvalitativ och jämlik vård. Samarbetet mellan sjukhusen är viktigt
för hela vårdorganisationen. Att bryta ut ansvaret för sjukhusen riskerar
att slå sönder vårdkedjor för patienter och försämra samverkan mellan
olika delar i vården. Vi anser att universitets- och regionsjukhusen ska
ägas gemensamt. Sjukhusen har en avgörande betydelse för landstingens möjlighet att leva upp till lagstadgat ansvar för vården, vilket
gör dem olämpliga att privatisera.
Vi vill vi stärka patienternas rättigheter. Medborgarna ska ha rätt att
välja bland en mångfald av vårdgivare, men vårdföretagen ska inte
kunna välja bort patienter. Vi vill införa ett patientkontrakt där
patientens alla delar inom behandling ingår och inom vilken tid det ska
ske.

Vi föreslår även satsningar inom arbetsmarknadspolitiken i syfte att
underlätta generationsväxlingen inom vård och omsorg i form av
utbildningsvikariat och traineeplatser.
10.5 Mobilisera mot den organiserade brottsligheten
Under de senaste åren har antalet anmälda brott ökat kraftigt. Den
grova organiserade brottsligheten har fått fäste i Sverige. Gängkriminaliteten har inte bara ökat, utan syns och påverkar också vardagen för många människor. Rena avrättningar på offentliga platser
och skottlossning i centrala delar av våra storstäder skapar en otrygghet i samhället som vi inte tidigare haft. Hot och olika övergrepp
drabbar både vanliga människor och myndighetspersonal inom de
rättsvårdande myndigheterna. Det är en oroande utveckling. Kriminaliteten har blivit både råare och mer hänsynslös.
Regeringens satsning mot den organiserade brottsligheten är inte
tillräckligt effektiv. Därför vill vi göra en särskild satsning mot den
organiserade brottsligheten. Vi satsar ytterligare 100 miljoner kronor
per år som vi vill ge till Rikskriminalpolisen.
Idag består regeringens satsning mot den organiserade brottsligheten
av 200 polisanställda, indelade i åtta aktionsgrupper runt om i landet.
Rikskriminalpolisen som leder Sveriges kamp mot den grova
organiserade brottsligheten, nationellt och internationellt, har 30
personer anställda genom denna satsning. Vi har vid flera tillfällen
uttalat att det finns ett behov av att centralisera kampen mot den
organiserade brottsligheten. Det finns ett mervärde av att samla
specialistkompetens på samma ställe. Vi vet också av erfarenhet att
sådana insatser är mycket resurskrävande och kräver uthållighet. En
allt för utspridd organisation riskerar att bli sårbar och tappa kontakten
med huvuduppdraget och sakna kraft att kunna agera. Genom att

förstärka kampen mot den organiserade brottsligheten centralt skapas
betydligt bättre förutsättningar för att samla kunskap och använda
resurserna på ett effektivt sätt. Vi vill därför ge 100 miljoner kronor per
år till Rikskriminalpolisen under 2012–2015, vilket motsvarar minst
100 tjänster med specialistkompetens.
10.5.1 Fler synliga poliser
I krisens spår ser vi tydliga tecken på social oro runt om i Europa, även
i Sverige har vi sett flera exempel på bil- och skolbränder, men även
allvarligare händelser som skottlossning. I dagens Sverige kräver
ambulans och brandkår poliseskort för att våga köra in i vissa områden.
Det är fullständigt oacceptabelt. De som sätter sina medmänniskors liv
och trygghet i fara behöver tas om hand. I områden med hög
kriminalitet behöver vi polisiära resurser på plats. Människor ska kunna
veta att polisen förhindrar, utreder och ingriper mot brott där man bor.
Det ska vara meningsfullt att anmäla brott till polisen.
Vi får inte heller blunda för vad det är som gör att några kriminella kan
få med sig många andra på att vandalisera sina bostadsområden. Det
blir möjligt, när en brist på tillit till samhället växer fram och många
tappar tron på framtiden. Med växande sociala klyftor växer också
risken för en explosiv situation. Särskilt i områden där arbetslöshet och
utanförskap allt mer blir det normala för en stor ungdomsgeneration.
Regeringen ökar polisens anslag med 150 miljoner kronor från och med
2012 för att vidareutveckla verksamheten och öka kompetensen inom
myndigheten. Vi vill använda resurstillskottet mer effektivt. Ett stort
problem är att polisen saknar civilanställda för att klara sin verksamhet
på ett effektivt sätt. Under den borgerliga regeringen har antalet
civilanställda minskat tre år i rad, sammanlagt med flera hundra
personer. Samtidigt har 2 500 nya poliser har tillkommit de senaste
åren, allt för få av dessa ägnar sig åt utryckningsverksamhet. Många

tvingas istället ägna sig åt verksamheter som civilanställda tidigare
skött, som att svara i telefon eller sitta i receptionen. Vi vill därför
öronmärka 30 miljoner kronor till att anställa civilanställda så att
poliser kan arbeta ute, där de behövs.
10.6 Kraftfulla åtgärder för att motverka skatte- och bidragsfusk
Socialdemokraternas ekonomiska politik bygger på tydliga moraliska
principer om att man ska göra rätt för sig. Vi vill etablera ett
samhällskontrakt som förutsätter att den enskilde kan vara trygg i att
det offentliga gör allt som står i dess makt för att skattemedel används
på det absolut mest effektiva sättet. Men genom samhällskontraktet
förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver det som
lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det
offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning.
Ett robust samhällskontrakt med icke-korrupta kostnadseffektiva
myndigheter och en väl fungerande skatteuppbörd är en central del i
värnet av starka offentliga finanser. En av de grundläggande orsakerna
till Greklands och viss mån även Italiens stora statsfinansiella problem
är just en betydande brist på tillit medborgare och myndigheter
emellan, en brist som gör det utomordentligt svårt att få folklig uppslutning kring nödvändiga skattehöjningar och utgiftsminskningar.
Ett fungerande samhällskontrakt förutsätter att den enskilde kan vara
trygg i att det offentliga gör allt som står i dess makt för att skattemedel används på det absolut mest effektiva sättet. Men genom samhällskontraktet förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening,
utöver det som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de
tjänster som det offentliga tillhandahåller och inte heller medvetet
tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk

vinning.
För att upprätthålla ett starkt samhällskontrakt är det avgörande att alla
former av skatte- och bidragsfusk motverkas kraftfullt. Skatteverket
beräknar att staten förlorar cirka 130 miljarder kronor i uteblivna
skatteintäkter varje år. Det är ett resultat av både medvetet skattefusk
och oavsiktliga misstag, men fusket står för den största delen.
Vi vill att kraftfulla åtgärder vidtas mot dem som undanhåller inkomster
från beskattning eller bryter mot andra bestämmelser som hederliga
företag och privatpersoner följer. Under åren 2012–2015 vill vi därför
tillföra Skatteverket totalt 200 miljoner kronor för ökade resurser till att
bekämpa skattefusk.
I en nyligen genomförd granskning av myndighetens arbete mot
bidragsbrott har Riksrevisionen visat att många bidragsbrottsärenden
blir liggande vid de olika myndigheterna i utredningskedjan, vilket
innebär att det tar lång tid från att en misstanke uppstår till att beslut
fattas i åtalsfrågan. Den totala genomsnittliga tid det tar för myndigheterna att utreda ett bidragsbrottsärende mot Försäkringskassan uppgår
i dag till cirka ett år och åtta månader. Långa genomströmningstider
leder till risk för preskribering, men också till risk för att den preventiva
effekten hämmas.
Vi menar att de rättsvårdande myndigheterna behöver förstärkta resurser under kommande år för att bekämpa bidragsbrott. Riksrevisionens
granskning indikerar att det är i slutet av utredningskedjan som de
största flaskhalsarna finns. I en särskild satsning mot bidragsbrott anslår
vi därför totalt 100 miljoner kronor till Polisen och Åklagarmyndigheten under perioden 2012–2015.

10.7 Översyn av vinst och konkurrens i välfärden
För socialdemokratins del är det viktigt att säkerställa att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Vi vet att den demografiska
utvecklingen i vårt land innebär att behovet av insatser inom omsorg
och sjukvård kommer att öka kraftigt. Samtidigt som ett fortsatt
effektiviseringsarbete kommer att vara nödvändigt, menar vi att
restriktivitet måste iakttas när det gäller att låta skattemedel försvinna
ur privat driven välfärd.
Möjligheterna att följa upp hur skattemedel används är fundamental
från demokratiska utgångspunkter. Därför måste det ställas krav på
transparens och meddelarfrihet. Det finns också behov av ett regelverk
som säkerställer att en likvärdig kvalitet kan upprätthållas i såväl
kommunal som privat verksamhet. Det kan exempelvis handla om hur
många timmar lärarledd undervisning en skola måste erbjuda,
huruvida elever med behov av stöd får det, eller vilka krav som ska
uppfyllas på lokaler, måltider etc.
Att betydande resurser lämnar den offentliga sektorn för att hamna hos
aktieägare är inte acceptabelt ur skattebetalarnas synvinkel. Det är
därför motiverat att begränsa möjligheterna för företag som utövar
verksamhet inom skattefinansierade verksamheter att föra ut stora
överskott ur verksamheten. Utformningen av sådana begränsningar bör
skyndsamt utredas. Särskilt angeläget är det att se över huruvida
riskkapitalbolag är lämpliga som ägare av välfärdsverksamheter.
I ett internationellt perspektiv är det ovanligt att tillåta att vinst tas ut
ur skattefinansierad verksamhet. I Danmark, Norge och Finland tillåts
inte privata skolor att gå med vinst som delas ut till aktieägare. Blir det
vinst ska den gå tillbaka in i skolans verksamhet. I Nederländerna och
i Kanada gäller samma sak för såväl sjukvård som skolor – ett

överskott ska återinvesteras i verksamheten. I Norge drivs sjukhusen i
en särskild associationsform, icke vinstdrivande bolag.
En utredning om konkurrens och effektiv användning av skatter i
välfärden bör ta sin utgångspunkt i bland annat följande:
	

 •	


Likalydande och höga krav på kvalitet ska ställas på privat,
kooperativ och kommunal verksamhet.

	

 •	


Det ska vara möjligt för elever, patienter och brukare att ta del
av jämförelser som belyser kvalitet, resultat och inriktning av
olika verksamheter.

	

 •	


En offentlighetsprincip ska gälla i all skattefinansierad
verksamhet. Idag gäller inte offentlighetsprincipen privata
huvudmän.

	

 •	


Anställda i skattefinansierad verksamhet ska ha rätt till
meddelarfrihet. Idag gäller meddelarfriheten enbart anställda i
offentligt driven verksamhet.

	

 •	


Även lex Sarah ska utvidgas till att gälla anställda i all
skattefinansierad verksamhet. Reglerna i lex Sarah om att de
anställda i äldre- och handikappomsorgen har både rätt och
skyldighet att anmäla missförhållanden till socialnämnden gäller
idag inte i privata verksamheter, där istället rapportering ska ske
till bolaget.

	

 •	


Ett grundläggande krav i skattelagstiftningen bör vara att de
koncerner som äger företag inom vård, skola och omsorg inte
tillåts att undandra vinster från beskattning genom att tillämpa

orimligt höga räntesatser på internlån mellan koncernbolag och
dotterbolag.
	

 •	


Fördelningen av skattemedel mellan kommuner ska ske enligt
de principer som fastställs i det svenska
skatteutjämningssystemet. Det är inte rimligt att en kommuns
skattemedel förs över till andra kommuner genom interna
transaktioner i vård- och skolkoncerner, på ett sätt som är mer
eller mindre osynligt för medborgarna.

En starkare garanti för att skattemedel används i välfärdsverksamheterna bör kunna leda till ökade möjligheter för andra typer av aktörer
att få ett större utrymme än idag, när de ofta trängs undan av starka
finansintressen. Vi ser gärna att personal- och föräldrakooperativ samt
ideella föreningar och stiftelser ökar sitt engagemang inom vård, skola
och omsorg. En sådan utveckling kan förhoppningsvis också innebära
att den regionala obalansen minskar och valfriheten ökar också utanför
de större städerna.
10.7.1 Välfärd, konkurrens och vinst
Efter de senaste årtiondenas omfattande reformer på välfärdens
område finns det många skäl att se över styrningen av välfärden och
vad som kan förbättras.
Det har gjorts förvånande få övergripande utvärderingar av effekterna
av de senaste decenniernas omfattande förändringsarbete på välfärdens
område. I en forskningsantologi från Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle (SNS) utgiven i september 2011 (Konkurrensens konsekvenser) dras följande slutsats efter en omfattande genomgång av de
senaste decenniernas privatiseringar och konkurrensutsättningar: ”Den
främsta slutsatsen är att kunskapsläget inom många områden är
anmärkningsvärt begränsat.” Samtidigt konstaterar man i rapporten:

”De befintliga forskningsresultaten visar på varken några entydiga
effektivitetsvinster eller förluster i form av lägre offentliga utgifter för
välfärdstjänsterna.”
Den privata vården i Sverige domineras av fem stora koncerner, varav
tre ägs av riskkapitalbolag. Dessa tre företag har tvister med
Skatteverket om flera hundra miljoner kronor. Det är vanligt att
riskkapitalbolagen är registrerade utomlands och att ett moderbolag i en
vårdkoncern lånar ut pengar till mycket hög ränta till sina dotterbolag.
Den höga räntan gör att vinsten blir minimal i Sverige. Istället
redovisas vinsten i länder med betydligt lägre företagsskatter än i
Sverige.
Med anledning av vårdkoncernernas ägarförhållanden och interna
transaktioner är det mycket svårt att få fram tillförlitliga uppgifter om
vårdföretagens vinster. Generellt är sektorn mycket lönsam. Enligt SCB
låg avkastningen på totalt kapital på 15 procent år 2009 för privata
företag inom vård, skola och omsorg. Företagen inom hälso- och
sjukvård är allra mest lönsamma – där ligger avkastningen på 16
procent. Detta kan jämföras med 8 procent för alla privata företag i
landet.
Två tredjedelar av friskolorna drivs i associationsformer som syftar till
att maximera ägarnas ekonomiska nytta. Av de fyra största
friskolekoncernerna i Sverige ägs tre av riskkapitalbolag. De stora
utbildningskoncerner, som vuxit fram sedan 1990-talet, har stadigt ökat
sin andel av friskolemarknaden. Ägarkoncentrationen beräknas öka
framöver.
Det är svårt att få fram uppgifter om utbildningskoncernernas
vinstuttag. Liksom i vårdsektorn torde merparten av friskolornas

överskott inte tas ut som ren vinstutdelning. Vinsterna realiseras
istället vid försäljning, höga internräntor eller andra komplicerade
transaktioner mellan olika företag inom samma koncern.
Trots den snabba expansion som har skett under de senaste åren var
avkastningen på totalt kapital bland de privatägda skolorna 10 procent
under 2009 jämfört med 8 procent för näringslivet i stort.
Det vi ser idag är en utveckling mot en oligopolmarknad för vård,
omsorg och utbildning. Såväl den privat drivna vården som skolan
domineras av ett fåtal stora koncerner. Den starka lönsamheten i
branschen indikerar att det finns effektivitetsvinster att göra i den
offentligt drivna välfärden, men visar också att de effektivitetsvinster
som görs hos privata huvudmän idag inte kommer brukare eller
skattebetalare till del. Det finns alltså all anledning att se över hur
skattemedlen kan användas på ett bättre sätt, oavsett driftsform.
10.8 Kultur för kreativitet och utveckling
Kulturen är viktig genom att den förmedlar något vackert, spännande
eller känslosamt. För att den hjälper oss att kanalisera våra åsikter,
utgör en arena för samtal och debatt, granskar och ifrågasätter
samhället, dess makthavare och strukturer.
Kultur ger oss människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka
känslor och skapa oss en identitet. Genom kulturen kan vi upptäcka
nya tankar, idéer och perspektiv.
Om jobb är det som skapar ekonomisk självständighet och tillväxt
medan välfärden gör att vi kan färdas väl genom livet, så är kultur det
vi fyller livet med, som ger en djupare innebörd och hjälper oss att

förstå både oss själva, andra och det samhälle vi lever i.
Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är att skapa
förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Sverige behöver
mer, inte mindre, kreativitet för att lösa alla de komplexa utmaningar vi
står inför.
Vi föreslår:
Kultur- och musikskolan
Den svenska kultur- och musikskolan har skördat stora framgångar.
Dels för att den erbjudit svenska barn möjligheter att utvecklas inom
musik, teater och dans. Men också för att den möjliggjort för generationer av framgångsrika unga människor att göra karriär, både nationellt
och internationellt. Vi ser med oro på de försämringar som sker inom
den kommunala kultur- och musikskolan. Sveriges Musik- och
kulturskoleråd har statistik som redovisar allt högre avgifter och allt
längre köer. I många kommuner höjs avgifterna, vilket innebär att allt
färre barn och unga deltar i verksamheten.
Den utvecklingen måste brytas: Vi vill införa en stimulans till de
kommuner som har sänkt eller sänker sina avgifter till maximalt 500 kr
per termin inom musik- och kulturskolan. De kommuner som har låg
avgift får därmed en erkänsla för sin klokskap och ett stöd till ökad
kvalitet i verksamheten. Vi föreslår en satsning på 50 miljoner kronor
att fördelas av Kulturrådet. Vi anser vidare att det är viktigt att bevaka
utvecklingen av kultur- och musikskolan så att verksamheten långsiktigt stärks och utvecklas, det handlar om rektorsutbildning för kulturoch musikskolor, utvecklingsmöjligheter samt behörighets- och
kompetensfrågor för lärare. Att se till att så sker bör vara ett uppdrag

för Kulturrådet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting
samt kultur- och musikskolornas samarbetsorganisation.
Fri entré på statliga museer
De statliga museernas skatter ska vara tillgängliga för alla. I samband
med införandet av fri entré år 2005 ökade publiktillströmningen vid de
statliga museer, som slopat inträdesavgiften, med hela 2,9 miljoner
besök motsvarande 159 procent jämfört med närmaste året innan
entréerna slopades. Den utvärdering som Kulturrådet gjorde av
reformen visar att museerna genom frientréreformen nådde en ny och
breddad publik. Vi vill att museerna återigen ska öppnas för en bredare
publik, ingen ska behöva avstå från ett museibesök på grund av höga
avgifter. Därför avsätter vi 80 miljoner kronor för fri entré på statliga
museer. På sikt vill vi verka för att även de regionala museerna får fri
entré.
Ett handslag för ”Demokrati, kultur och mångfald”
Vi föreslår ett projekt i syfte att stärka det demokratiska medvetandet
bland unga genom att genomföra lokala kultur- och
demokratisatsningar i skolan, på fritidsgårdar och i andra miljöer där
ungdomar vistas i sin vardag. Vi tror att det kan vara verkningsfullt
med ett brett upplagt projekt som involverar kulturskapare, kultur- och
föreningsliv, skola, ungdomsorganisationer, folkrörelser, institutioner
och myndigheter.
Kulturutbyte och internationalisering gör att Sverige öppnar sig mot
omvärlden. Det är viktigt att vi både har möjlighet att ta emot gästspel
och att svensk kultur och svenska kulturskapare får möjlighet att
komma ut i världen. Kulturen fungerar som en brobyggare människor
emellan. Kulturrådet får möjlighet till ökade insatser inom utveckling,

internationellt kulturutbyte och samarbete.
Vi föreslår också en satsning på resurser till Ungdomsstyrelsen för stöd
till projekt som motverkar rasism och intolerans. Bland annat vill vi att
befintliga föreningar, nya nätverk och organisationer skall kunna söka
medel för att utveckla metoder för demokratiskt inflytande i vardagen.
Det kan handla om att utveckla lärare i demokratiskt arbetssätt till att
stödja framväxt av nya föreningar på unga människors egna villkor.
Projektets kostnader beräknas uppgå till 40 miljoner kronor, varav 30
miljoner fördelas av Kulturrådet och 10 miljoner fördelas av
Ungdomsstyrelsen.
Att underlätta för människors möte är en viktig del i att skapa öppenhet,
tolerans och förståelse för varandra. Arrangemanget ”Ung kultur möts”
är ett bra exempel på en verksamhet som fångar tusentals ungdomar i
Sverige och Norden men som saknar ekonomiska förutsättningar för att
utvecklas ytterligare.
Fortsatt digitalisering av biografer
Att se en opera på Metropolitan i New York live, i biosalongen på
hemorten har blivit verklighet för allt fler svenskar. Digitaliseringen av
landets biografer öppnar fantastiska möjligheter till kulturupplevelser.
Vi vill höja tempot i digitaliseringen så att utbudet av spännande
kulturupplevelser ökar i hela landet och avsätter 20 miljoner kronor för
fortsatt digitalisering.
Barnfilm
Svensk barnfilm har en lång tradition av kvalitetsfilm för barn. Något
som vi också har varit kända för internationellt. Men under 2000-talet

har Sverige hamnat på efterkälken, medan de andra nordiska länderna
producerar kvalitativ barnfilm. Det gällande filmavtalet går ut 2012. Vi
föreslår en ökning av stödet till barnfilm med 30 miljoner kronor 2012.
Utan att föregripa de förhandlingar om ett nytt filmavtal som pågår vill
vi poängtera vikten av att svensk barnfilm får ett långsiktigt ökat stöd.
10.9 Hållbara pensioner
Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Alla ska kunna lita på
att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst.
Pensionssystemet har en stabil politisk förankring, vilket är värdefullt
för Sverige. Pensionssystemet är ekonomiskt robust men samtidigt
visar studier på låga framtida statliga pensionsnivåer för breda grupper
av löntagare, vilket naturligtvis påverkar förtroendet för det
gemensamma systemet.
Pensionssystemet står därtill inför stora utmaningar under kommande
decennier. Den demografiska utvecklingen innebär att de som
förvärvsarbetar måste försörja allt fler. Med en hög långtidsarbetslöshet försämras förutsättningarna att långsiktigt finansiera pensionerna. Vi får därtill en växande grupp medborgare som riskerar få mycket
låga pensioner till följd av att de utförsäkrats och/eller ställts utanför
arbetsmarknaden under en längre tid.
För att långsiktigt säkra pensionssystemets hållbarhet och trygga bra
pensioner för breda yrkesgrupper är det viktigt att sysselsättningen
ökar och att åtgärder vidtas för att möjliggöra för många fler löntagare
att arbeta längre. Det kräver bland annat ökade resurser för kontroll,
forskning och utveckling av arbetsmiljöarbetet. Men det krävs också
förbättrade insatser för rehabilitering och omställning för att förhindra
den utslagning som nu sker från arbetslivet.

Det behövs också en grundligare analys av vilka effekter de senaste
årens förändringar riskerar att få för pensionssystemet. Denna bör ske i
nära dialog med arbetsmarknadens parter och genomföras inom ramen
för den breda pensionsöverenskommelsen över blockgränserna. Syftet
bör vara att trygga goda pensioner och samtidigt slå vakt om
ålderspensionssystemets långsiktiga ekonomiska stabilitet.
10.10 Skatter
Skattesystemets huvudfunktioner är att trygga finansieringen av den
offentliga välfärden samt att verka utjämnande mellan grupper och över
tid. Vi socialdemokrater vill att skatter tas ut på ett rättvist och effektivt
sätt. Ett rättvist skattesystem kännetecknas av att skatten tas ut likformigt och efter bärkraft. Med effektivitet menas att skattesystemet
ska uppmuntra till sådant som är grunden för vårt välstånd: arbete,
utbildning och investeringar. Skattesystemet bör även vara enkelt och
överskådligt samt vara utformat så att det förhindrar skattefusk och
skatteplanering.

Statsbudgetens intäkter.....
Den särskilda skattereduktion på förvärvsinkomster som den borgerliga
regeringen har infört, det så kallade jobbskatteavdraget, bygger på
antagandet att sänkt skatt på arbete ökar viljan hos den enskilde att öka
sitt arbetsutbud. Idén är följande: Eftersom inkomstskattesänkningen
gör det lönsammare att jobba och relativt sett dyrare att vara ledig så
kommer individen att växla fritid mot fler arbetade timmar.
Sannolikt finns det också en sådan så kallad substitutionseffekt, även
om mycket tyder på att den är liten och dessutom avtagande med
avseende på skattereduktionens storlek. Eventuella positiva effekter på

arbetsutbudet uppstår i så fall främst i grupper med låga inkomster. I
de riktigt höga inkomstskikten är det tvärtom troligt att sänkt skatt på
arbete får den rakt motsatta effekten, det vill säga ett minskat
arbetsutbud. Det beror på att sänkt skatt på arbete innebär att man kan
jobba mindre med oförändrad levnadsstandard. Det innebär också att
höjd skatt på de allra högsta inkomsterna faktiskt kan stimulera till mer
arbete eftersom lönen efter skatt sjunker och tvingar skattebetalaren
att arbeta mer för att bevara sin standard.
Det är mot denna bakgrund vi föreslår en nedskalning av
förvärvsavdraget för inkomster från 600 000 kronor per år.
Nedskalningen görs på sådant vis att inkomster över 1 miljon kronor
per år inte berättigar till något förvärvsavdrag alls. Förändringen ökar
statens skatteintäkter med 2,5 miljarder kronor år 2012.
Lön och uppskjuten lön ska beskattas lika
Pensionärer ska inte beskattas hårdare än löntagare. En väl fungerande
arbetslinje kräver att det både ska löna sig att arbeta och att ha arbetat.
Den borgerliga regeringen har medvetet skapat och behållit en
skatteklyfta mellan lön och pension. Vi vill successivt sluta denna
klyfta genom att höja grundavdraget för pensionärer. I denna budget
tar vi ett första viktigt steg i den riktningen. Det föreslagna innebär en
skattesänkning på mellan 1 200 och 1 500 kronor per år för
årsinkomster mellan 135 000 och 430 000 kronor per år.
Skattesänkningen minskar varaktigt kommunernas skatteintäkter med
2,3 miljarder kronor per år, vilket staten fullt ut kompenserar genom
motsvarande höjning av statsbidragen.
Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag
De små och medelstora företagen står för nästan hela nettotillskottet av
nya jobb i ekonomin. Att få dessa företag att fortsätta växa och anställa

är helt centralt. Vi föreslår därför en nedsättning av arbetsgivaravgiften
riktad mot mindre företag. Arbetsgivaravgiften sänks från år 2012 med
3 procentenheter på lönesummor upp till 900 000 kronor. Statens
nettokostnad för denna reform är 3 miljarder kronor.
Tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd som
börjar arbeta
Försörjningsstödet är utformat för att utgöra ett yttersta skyddsnät för
personer med sociala problem och är ursprungligen inte tänkt för
personer vars främsta försörjningshinder är arbetslöshet. Det kanske
största problemet med försörjningsstöd som ersättning vid arbetslöshet
är behovsprövningen som innebär att ersättningen minskar fullt ut med
den intjänade arbetsinkomsten om mottagaren hittar ett arbete.
För att reducera den hundraprocentiga marginaleffekten föreslår vi att
en skattekreditering på 30 procent av bruttoarbetsinkomsten införs för
personer med försörjningsstöd eller etableringsersättning som inleder
förvärvsarbete. Krediteringen är tidsbegränsad till sex månader. För att
få skattekrediteringen ska man ha varit arbetslös och ha uppburit
försörjningsstöd eller etableringsersättning i minst sex månader.
Skattekrediteringen erhålls endast för bruttoarbetsinkomster upp till
socialbidragsnormen. Reformen minskar statens intäkter med 420
miljoner kronor. För den konsoliderade offentliga sektorn beräknas
dock åtgärden vara kostnadsneutral eller till och med ge ett visst
överskott.
Avskaffad generell nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga
Den finns mycket lite stöd i den vetenskapliga litteraturen för att
generella sänkningar av arbetsgivaravgiften långsiktigt skulle ge några
positiva effekter på sysselsättningen. Mot den bakgrunden är det inte
konstigt att den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgiften för

personer under 26 år har fått utstå hård kritik. Riksrevisionen har
påpekat att sänkningen medför stora dödviktsförluster och att resultatet
därför är få, om ens några, sysselsättningseffekter. Även Finanspolitiska rådet har av samma skäl utryckt starka tvivel kring effektiviteten
i denna åtgärd. Vi delar Riksrevisionens och Finanspolitiska rådets
bedömning och föreslår därför att den nedsatta arbetsgivaravgiften för
unga avskaffas. Vi vill istället satsa på sådant som ger väldokumenterad effekt på sysselsättningen bland unga, inte minst fler utbildningsoch traineeplatser.
En rättvisare skattereduktion för husarbete
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för RUT- och ROT-arbeten.
Vi vill ge detta system en väsentligt bättre fördelningspolitisk profil
genom att redan i denna budget sänka det maximala beloppet för
skattereduktionen från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor per år.
Vi vill även ta bort möjligheten att få skattereduktion för arbeten
kopplade till fastigheter i utlandet. De medel som på detta sätt frigörs
vill vi bland annat använda till renovering av flerfamiljshus samt till
investeringsstöd för byggande av studentbostäder och hyreslägenheter.
Vi kommer vidare att i nästa års höstbudgetmotion återkomma med
förslag som separerar RUT- från ROT-arbeten, bland annat genom att
olika tak införs och att möjligheten till RUT-avdrag tydligt riktas mot
äldre och barnfamiljer.
Skattereduktion för avgift till a-kassan
Regeringen har drivit igenom en differentiering av avgifterna till
arbetslöshetsförsäkringen. Vissa a-kassor har tvingats höja sina
avgifter med hundratals kronor i månaden, vilket starkt bidragit till att
hundratusentals människor lämnat försäkringen. Förutom ökad
otrygghet för den enskilde innebär den här utvecklingen att de viktiga
automatiska stabilisatorerna i ekonomin försvagats. Mot denna

bakgrund föreslår vi att det via en skattereduktion sätts ett tak på
avgiften till a-kassorna innebärande att ingen behöver betala mer än
120 kronor per månad. Kostnaden för denna reform beräknas till 2,2
miljarder kronor per år.
Nej till sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster
Regeringen föreslår sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster, en
dyr åtgärd med mycket tveksam effekt på tillväxt och sysselsättning.
Sänkningen från 25 till 12 procent beräknas kosta statskassan 5,4
miljarder kronor under nästkommande år. Den varaktiga kostnaden
antas vara någon lägre, 4,1 miljarder kronor. En nyligen publicerad
studie har slagit fast att erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland visar att varken efterfrågan på frisörtjänster eller sysselsättningen inom branschen påverkades. Även
Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet bedömer att sysselsättningseffekten av sänkt krogmoms sannolikt är överskattad. Vi delar den
ekonomiska expertisens skepsis och säger därför nej till detta slöseri
med skattebetalarnas pengar.
Vägslitageavgift
Den tunga trafiken står för en betydande del av slitaget på vårt vägsystem. Liksom ett flertal andra EU-länder gjort eller planerar att göra
vill vi införa en avståndsbaserad vägslitageavgift för tunga lastbilar.
Avgiften införs från och med den 1 oktober 2012 och beräknas generera
nettointäkter till staten på 4 miljarder kronor på helårsbasis. Intäkterna
från vägslitageavgiften vill vi återföra till transportssystemet genom
ökade investeringar i ny kapacitet och förbättrat underhåll.
Registreringsskatt finansierar ny kraftfull miljöbilsbonus
Regeringens föreslagna supermiljöbilspremie kommer bara att gynna
människor som har råd att köpa mycket dyra miljöbilar, vilket ger ett

minimalt omställningstryck. Vi föreslår istället ett system med stegvisa
miljöbilsbonusar där bilar med lägre utsläpp får en premie. Men vi tror
också att vi kan driva på utvecklingen ännu mer genom att införa en
registreringsskatt för bilar med koldioxidutsläpp över en viss nivå.
Intäkterna från registreringsskatten finansierar den nya kraftfulla
miljöbilsbonusen.
Nej till skattereduktion för gåvor
Vi vill inte att offentligt stöd till föreningsliv, sociala verksamheter och
forskning ska ersättas av privat finansiering via gåvor. Vi menar att
prioriteringar av stöd och bidrag, så länge det gäller skattemedel, ska
avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter. Därför
säger vi nej till regeringens förslag om att införa en skattereduktion för
gåvor.
Höjd alkoholskatt
För att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och
sociala skadeverkningar föreslår vi en viss höjning av punktskatten på
alkohol. Förslaget innebär att en flaska vin blir omkring 3 kronor
dyrare än idag. Totalt ökar detta statens intäkter med 1,4 miljarder
kronor.
Miljöskatt för fluorerade växthusgaser
Ett av Klimatberedningens förslag var att införa en skatt för att få bort
de fluorerade gaserna. Vi föreslår att en sådan skatt införs.
Skatt på handelsgödsel
Vi föreslår en skatt införs på handelsgödsel.

Statsbudgetens intäkter
Skattesystemets huvudfunktioner är att trygga finansieringen av den
offentliga välfärden samt att verka utjämnande mellan grupper och över
tid. Vi socialdemokrater vill att skatter tas ut på ett rättvist och effektivt
sätt. Ett rättvist skattesystem kännetecknas av att skatten tas ut
likformigt och efter bärkraft. Med effektivitet menas att skattesystemet
ska uppmuntra till sådant som är grunden för vårt välstånd: arbete,
utbildning och investeringar. Skattesystemet bör även vara enkelt och
överskådligt samt vara utformat så att det förhindrar skattefusk och
skatteplanering.
Statsbudgetens intäkter 2012–2015.....
Inget förvärvsavdrag för miljoninkomster
Den särskilda skattereduktion på förvärvsinkomster som den borgerliga
regeringen har infört, det så kallade jobbskatteavdraget, bygger på
antagandet att sänkt skatt på arbete ökar viljan hos den enskilde att öka
sitt arbetsutbud. Idén är följande: Eftersom inkomstskattesänkningen
gör det lönsammare att jobba och relativt sett dyrare att vara ledig så
kommer individen att växla fritid mot fler arbetade timmar.
Sannolikt finns det också en sådan så kallad substitutionseffekt, även
om mycket tyder på att den är liten och dessutom avtagande med
avseende på skattereduktionens storlek. Eventuella positiva effekter på
arbetsutbudet uppstår i så fall främst i grupper med låga inkomster. I de
riktigt höga inkomstskikten är det tvärtom troligt att sänkt skatt på
arbete får den rakt motsatta effekten, det vill säga ett minskat arbetsutbud. Det beror på att sänkt skatt på arbete innebär att man kan jobba
mindre med oförändrad levnadsstandard. Av det följer också att höjd
skatt på de allra högsta inkomsterna faktiskt kan stimulera till mer
arbete eftersom lönen efter skatt sjunker och tvingar skattebetalaren att
arbeta mer för att bevara sin standard.

Det är mot denna bakgrund vi föreslår en nedskalning av förvärvsavdraget för inkomster från 600 000 kronor per år. Nedskalningen görs
på sådant vis att inkomster över 1 miljon kronor per år inte berättigar
till något förvärvsavdrag alls. Förändringen ökar statens skatteintäkter
med 2,5 miljarder kronor år 2012.
Lön och uppskjuten lön ska beskattas lika
Pensionärer ska inte beskattas hårdare än löntagare. En väl fungerande
arbetslinje kräver att det både ska löna sig att arbeta och att ha arbetat.
Den borgerliga regeringen har medvetet skapat och behållit en skatteklyfta mellan lön och pension. Vi vill successivt sluta denna klyfta
genom att höja grundavdraget för pensionärer. I denna budget tar vi ett
första viktigt steg i den riktningen. Det vi föreslår innebär en skattesänkning på mellan 1 200 och 1 500 kronor per år för årsinkomster
mellan 135 000 och 430 000 kronor per år (se även tabell nedan).
Skattesänkningen minskar varaktigt kommunernas skatteintäkter med
2,3 miljarder kronor per år, vilket staten fullt ut kompenserar genom
motsvarande höjning av statsbidragen.
Årlig effekt för olika inkomstgrupper av höjt grundavdrag för
pensionärer....
Riskkapitalavdrag
En god tillgång på riskvilligt kapital är avgörande i en innovationsdriven, kunskapsbaserad ekonomi. Vi vill införa ett riskkapitalavdrag
för personer som investerar i ett nystartat bolag enligt den modell som
föreslogs i den statliga Skatteincitamentsutredningen (SOU 2009:33).
Utredningen föreslog att fysiska personer som mot betalning i pengar
har förvärvat aktier i onoterade bolag ska kunna få skattereduktion.
Aktierna ska ha tecknats vid bildande eller vid nyemission.
Skattereduktionen föreslås uppgå till 20 procent av det belopp som

motsvarar betalningen. Skattereduktionen får dock inte överstiga 100
000 kronor per person och år.
Sänkta arbetsgivaravgifter riktade mot småföretag
De små och medelstora företagen står för nästan hela nettotillskottet av
nya jobb i ekonomin. Att få dessa företag att fortsätta växa och anställa
är helt centralt. Vi föreslår därför en nedsättning av arbetsgivaravgiften
riktad mot mindre företag. Arbetsgivaravgiften sänks från år 2012 med
3 procentenheter på lönesummor upp till 900 000 kronor. Statens
nettokostnad för denna reform är 3 miljarder kronor.
Tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd som
börjar arbeta
Försörjningsstödet är utformat för att utgöra ett yttersta skyddsnät för
personer med sociala problem och är ursprungligen inte tänkt för
personer vars främsta försörjningshinder är arbetslöshet. Det kanske
största problemet med försörjningsstöd som ersättning vid arbetslöshet
är behovsprövningen som innebär att ersättningen minskar fullt ut med
den intjänade arbetsinkomsten om mottagaren hittar ett arbete.
För att reducera den hundraprocentiga marginaleffekten föreslår vi att
en skattekreditering på 30 procent av bruttoarbetsinkomsten införs för
personer med försörjningsstöd som inleder förvärvsarbete. Krediteringen är tidsbegränsad till sex månader. För att få skattekrediteringen
ska man ha varit arbetslös och ha uppburit försörjningsstöd i minst sex
månader. Skattekrediteringen erhålls endast för bruttoarbetsinkomster
upp till socialbidragsnormen. Reformen minskar statens intäkter med
420 miljoner kronor. För den konsoliderade offentliga sektorn beräknas
dock åtgärden vara kostnadsneutral eller till och med ge ett visst
överskott.
Avskaffad generell nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga
Det finns mycket lite stöd i den vetenskapliga litteraturen för att
generella sänkningar av arbetsgivaravgiften långsiktigt skulle ge några

positiva effekter på sysselsättningen. Mot den bakgrunden är det inte
konstigt att den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgiften för
personer under 26 år har fått utstå hård kritik. Riksrevisionen har
påpekat att sänkningen medför stora dödviktsförluster och att resultatet
därför är få, om ens några, sysselsättningseffekter. Även Finanspolitiska rådet har av samma skäl uttryckt starka tvivel kring effektiviteten
i denna åtgärd. Vi delar Riksrevisionens och Finanspolitiska rådets
bedömning och föreslår därför att den nedsatta generella arbetsgivaravgiften för unga avskaffas. Vi vill istället satsa på sådant som ger
väldokumenterad effekt på sysselsättningen bland unga, inte minst fler
utbildnings- och traineeplatser. Som beskrivs ovan vill vi även göra en
nedsättning av arbetsgivaravgiften riktad mot de minsta företagen. Det
finns goda argument för att selektiva nedsättningar av arbetsgivaravgifterna inte ger samma stora dödsviktsförluster som generella. Ett
rimligt antagande är till exempel att minskade kostnader för de minsta
företagen inte påverkar lönebildningen på samma sätt som om alla
företag får samma lättnad. Som statliga Nutek (numera Tillväxtverket)
konstaterat upplever även små företag betydande tröskeleffekter som
om de reduceras, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter, kan
ge tydliga effekter på viljan att anställa.30
En rättvisare skattereduktion för HUS-arbete
HUS-arbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och
ROT-arbete. Vi vill ge detta system en väsentligt bättre fördelningspolitisk profil genom att redan i denna budget sänka det maximala
beloppet för skattereduktionen från dagens 50 000 kronor till 25 000
kronor per år. Vi vill även ta bort möjligheten att få skattereduktion för
arbeten kopplade till fastigheter i utlandet. De medel som på detta sätt
frigörs vill vi bland annat använda till renovering av flerfamiljshus
samt till investeringsstöd för byggande av studentbostäder och
hyreslägen-heter. Vi kommer vidare att återkomma med förslag som
separerar hushålls- från ROT-arbeten, bland annat genom att olika tak
införs och att möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete tydligt
riktas mot äldre och barnfamiljer.

Skattereduktion för avgift till a-kassan
Regeringen har drivit igenom en differentiering av avgifterna till
arbetslöshetsförsäkringen. Vissa a-kassor har tvingats höja sina avgifter
med hundratals kronor i månaden, vilket starkt bidragit till att
hundratusentals människor lämnat försäkringen. Förutom ökad
otrygghet för den enskilde innebär den här utvecklingen att de viktiga
automatiska stabilisatorerna i ekonomin försvagats. Mot denna
bakgrund föreslår vi att det via en skattereduktion sätts ett tak på
avgiften till a-kassorna innebärande att ingen behöver betala mer än
120 kronor per månad. Kostnaden för denna reform beräknas till 2,2
miljarder kronor per år.
Nej till sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster
Regeringen föreslår sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster, en
dyr åtgärd med mycket tveksam effekt på tillväxt och sysselsättning.
Sänkningen från 25 till 12 procent beräknas kosta statskassan 5,4
miljarder kronor under nästkommande år. Den varaktiga kostnaden
antas vara någon lägre, drygt 4 miljarder kronor. En nyligen publicerad
studie har slagit fast att erfarenheterna från en motsvarande momssänkning på frisörtjänster i Finland varken ökade efterfrågan på frisörtjänster eller påverkade sysselsättningen inom branschen. Även Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet bedömer att sysselsättningseffekten av sänkt krogmoms sannolikt är överskattad. Vi delar den
ekonomiska expertisens skepsis och säger därför nej till detta slöseri
med skattebetalarnas pengar.
Vägslitageavgift
Den tunga trafiken står för en betydande del av slitaget på vårt
vägsystem. Liksom ett flertal andra EU-länder gjort eller planerar att
göra vill vi införa en avståndsbaserad vägslitageavgift för tunga
lastbilar. Avgiften införs från och med den 1 oktober 2012 och beräknas
generera nettointäkter till staten på 4 miljarder kronor på helårsbasis.
Intäkterna från vägslitageavgiften vill vi återföra till transportssystemet
genom ökade investeringar i ny kapacitet och förbättrat underhåll.

Registreringsskatt finansierar ny kraftfull miljöbilsbonus
Regeringens föreslagna supermiljöbilspremie kommer bara att gynna
människor som har råd att köpa mycket dyra miljöbilar, vilket ger ett
minimalt omställningstryck. Vi föreslår istället ett system med stegvisa
miljöbilsbonusar där bilar med lägre utsläpp får en premie. Men vi tror
också att vi kan driva på utvecklingen ännu mer genom att inför en
registreringskatt för bilar med koldioxidutsläpp över en viss nivå.
Intäkterna från registreringsskatten finansierar den nya kraftfulla
miljöbilsbonusen.
Nej till skattereduktion för gåvor
Vi vill inte att offentligt stöd till föreningsliv, sociala verksamheter och
forskning ska ersättas av privat finansiering via gåvor. Vi menar att
prioriteringar av stöd och bidrag, så länge det gäller skattemedel, ska
avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter. Därför
säger vi nej till regeringens förslag om att införa en skattereduktion för
gåvor.
Höjd alkoholskatt
För att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och
sociala skadeverkningar föreslår vi en viss höjning av punktskatten på
alkohol. Förslaget innebär att en flaska vin blir omkring 4 kronor
dyrare än idag. Totalt ökar detta statens intäkter med 1,4 miljarder
kronor.
Miljöskatt för fluorerade växthusgaser
Ett av klimatberedningens förslag var att införa en skatt för att få bort
de fluorerade gaserna. Vi föreslår att en sådan skatt införs. Införandet
beräknas öka statens intäkter med 100 miljoner kronor.
Skatt på handelsgödsel
Vi föreslår att en skatt införs på handelsgödsel, vilket beräknas öka
statens intäkter med 300 miljoner kronor. En del av intäkterna återförs
till jordbruksnäringen.

Beräkning av statsbudgetens intäkter 2012....
11 Statsbudgetens utgifter....
Utgiftsområden med avvikelse från regeringens förslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Det svenska partiväsendet är en av grunderna för vårt demokratiska
system. Det statliga partistödet har legat nominellt stilla sedan 2005.
Partiernas möjligheter att uppfylla den roll de förutsätts ha i vårt
demokratiska system blir därmed också urholkat. I denna budget
föreslår vi ingen avvikelse från regeringens förslag på det aktuella
utgiftsområdet. Vi avser dock att i en särskild motion föreslå en översyn
av det statliga partistödet i syfte att öka det......
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Vi avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund
International AB på 400 000 000 kronor under 2012. Dessa medel ska
kvarstå i anslaget1:1 och istället användas till tillväxt och jobbskapande
utvecklingssamarbete.......
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg...
Sjukvårdssatsning, bl.a. kompensation för försämring i
högkostnadsskyddet för läkemedel och patientavgifter....
Nytt stimulansbidrag till landstingen för att förbättra omhändertagandet
av svårt sjuka äldre patienter....
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp.....
Höjd ersättning till 80 procent samt höjt tak med 0,5 pbb per år samt
avskaffad bortre tidsgräns, rehabilitering samt förändrad
arbetsförmågebedömning
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.....
Successivt höjt tak i tillfällig föräldrapenning till 9,5 pbb 2015....
Höjt underhållsstöd med 100 kr per månad....
Följdeffekt av tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd
som börjar arbeta....
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet....
Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv....
Från 1/3 2012 höjd ersättningsgrad till 80 procent samt höjt tak till 910

Anm: Utöver vad som redovisas som utgifter på UO14 tillkommer
satsningar på traineeplatser och plusjobb, åtgärder som redovisas som
krediteringar på statsbudgetens intäktssida. Till utgiftsområdet
relaterade satsningar hör även ett nationellt införande av
sommarjobbsgaranti enligt Nynäshamnsmodellen, utgifter som
redovisas på UO 25.....
Utgiftsområde 15 Studiestöd...
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.....
Fler platser inom vuxenutbildningen, inkl. yrkesvux och k
Fler platser på universitet och högskolor.....
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid....
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik ....
Subventionering av lånegarantiavgifter för upprustning av
bostadsfastigheter i socioekonomiskt utsatta områden....
Anm: Tillkommer gör investeringsstöd för investeringar i hyres- och
studentbostäder, en satsning som redovisas som krediteringar på
statsbudgetens intäktssida......
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt.....
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård......
Utgiftsområde 21 Energi.....
Utgiftsområde 22 Kommunikationer.....
Statsbidrag till utbyggd tunnelbana i Stockholm.....
Kapacitetshöjande åtgärder järnväg.....
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel....
Utgiftsområde 24 Näringsliv....
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner....
Kommunalekonomisk utjämning...
Kompensation för höjt grundavdrag för pensionärer...
Sommarjobb enligt Nynäshamnsmodellen....
Barnomsorg på obekväma tider....
12 Tak, saldo och sparande.....
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